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Svensk titel 
Vårdnadshavares engagemang i Grön Flagg, Förskollärares uppfattning om 

vårdnadshavares samverkan.  

 

Engelsk titel 
Parental involvement in Green Flag, Pre-school teachers perception about parental 

cooperation. 

 

Abstrakt 
Syftet med undersökningen är att belysa förskollärares uppfattning om, på vilka sätt 

vårdnadshavare involveras i förskolans miljövård inom ramen för hållbar utveckling. 

Tidigare forskning pekar på att barns viktigaste källor i lärande om förhållningssätt 

främst utgår ifrån vårdnadshavare. Mot denna bakgrund formuleras syftet som är; Hur 

arbetar förskollärarna med att skapa engagemang hos barnens vårdnadshavare i att 

värna om sin närmiljö? Vilka möjligheter och hinder upplever förskollärare i samverkan 

med vårdnadshavarna kring hållbar utveckling av förskolans närmiljö: djur och natur?  

 

För att söka svar på frågställningarna valdes en kvalitativ metod med intervjuer av fyra 

förskollärare med erfarenhet av hållbar utveckling genom Grön Flaggs metoder.  

Analys och tolkning av intervjuerna utgår ifrån ett fenomenografiskt perspektiv. 

Resultatet visade att inga av de intervjuade förskollärarna uppgav att vårdnadshavare är 

engagerade i förskolans Grön Flaggs arbete med hållbar utveckling.  

Förskollärarnas upplevelser av hinder för att engagera vårdnadshavarna i hållbar 

utveckling är tidsbrist, språksvårigheter samt stora barngrupper. Det verkar dock också 

finnas tillfällen där förskollärare gav exempel på olika typer av evenemang, 

installationer samt att aktivt utforska förskolans lek och lärmiljö, som de upplevde 

verkar främjande för att få vårdnadshavare engagerade i förskolans arbete.  
 

Nyckelord 
Engagemang, fenomenografi, förskollärare, Grön Flagg, hållbar utveckling, samverkan, 

vårdnadshavare.  

 

 

 

  



  
 

ii 

Innehåll 
 

1 Inledning _________________________________________________________ 3 

2 Syfte och frågeställningar ______________________________________________ 5 

3 Begrepp och definitioner _______________________________________________ 6 

4 Tidigare forskning ____________________________________________________ 8 
4.1 Samverkan ______________________________________________________ 8 

4.1.1 Samverkan - hinder och möjligheter _________________________________ 8 

4.1.1.1 Hinder – ömsesidigt tvivel _____________________________________ 8 

4.1.1.2 Möjligheter - Partnerskapsmodell _______________________________ 9 

4.1.2 Enskilda barnet och samverkan _____________________________________ 9 

4.2 Barns lärande av förhållningssätt ____________________________________ 10 
4.3 Utbildning för förskollärare inom hållbar utveckling ____________________ 11 
4.4 Sammafattning av tidigare forskning _________________________________ 11 

5 Teori ______________________________________________________________ 13 

6 Metod _____________________________________________________________ 14 
6.1 Metodval _______________________________________________________ 14 

6.1.1 Fenomenografi _________________________________________________ 14 

6.2 Datainsamling ___________________________________________________ 14 

6.3 Urval __________________________________________________________ 15 
6.4 Målstyrt urval ___________________________________________________ 15 

6.4.1 Presentation av informanter _______________________________________ 15 

6.5 Genomförandet __________________________________________________ 16 
6.6 Bearbetning av data ______________________________________________ 17 

6.7 Beskrivningskategorier ____________________________________________ 17 
6.8 Etiska överväganden ______________________________________________ 18 
6.9 Metoddiskussion _________________________________________________ 18 

7 Resultat ____________________________________________________________ 20 
7.1 Samverkan med vårdnadshavare i GF arbetet          20 

 7.1.1 Upplevda hinder i samverkan med vårdnadshavarna i GF arbetet 21 

 7.1.2 Främjande aktiviteter i samverkan med vårdnadshavare  21 

7.2 GF arbetsgång, barnens roll och arbetsmetoder   21 

8 Analys och diskussion ________________________________________________ 23 
8.1 Samverkan för hållbar utveckling____________________________________ 23 

8.2 Slutdiskussion ___________________________________________________ 25 
8.3 Vidare studier ___________________________________________________ 26 

Referenser ___________________________________________________________ 27 

Tabell 1: Presentation av informanter    16 

Bilaga A Missiv  _______________________________________________________ I 

Bilaga B Intervjufrågor  _______________________________________________ II 

 



  
 

3 
 

1 Inledning 
De val vi människor gör idag ger konsekvenser för generationer efter oss. I samhället 

diskuteras framtida scenarier om ökat koldioxidutsläpp och växthuseffekt, vilket spås ge 

varmare klimat som gör att polarisarna smälter (Naturskyddsföreningen, 2015). Med 

vattnet från de smältande polerna kommer förhöjda havsvattennivåer med 

översvämningar som resultat. Den industri i Sverige som släpper ut mest koldioxid är 

fossileldande kraftvärmeverk (Lundberg, 2018). Detta är några exempel på val i vår 

samtid med negativt kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser lokalt och globalt 

I Sverige har vi sedan 1994 haft producentansvar för tidningar och förpackningar med 

skyldighet för avfallshantering alternativt återanvändning och återvinning av produkten 

(www.sopor.nu). Producentansvaret har med tiden utökats för fler produkter vilket 

bland annat inkluderar elektronik, bildäck med mera och här inkluderas även hushållens 

skyldighet att avfallssortera för återanvändning och återvinning (ibid.).  

 

Medvetenhet om miljöfrågor börjar i vardagen och grundläggs tidigt i livet. Behovet av 

ökad kunskap om avfallshantering ges genom konkreta exempel på bland annat 

nedskräpade förskolegårdar i Norrköping, där kanyler, tabletter och flaskor hittats enligt 

Sveriges Radio (www.sr.se). Samma upplevelser förekommer sedan flera år tillbaka på 

förskolor i mellanstora städer i sydvästra delen av landet vilket delgetts av tidigre 

arbetskollegor på förskola. Det innebär bland annat att det första vårdnadshavare och 

barn samt personal möter på morgonen, är skräp efter människor som uppehåller sig på 

förskolans gård på kvällar och helger. Skräpet på förskolans gård faller på 

förskolepersonalen att städa upp innan barnen kan vara ute. Likt exemplen från 

förskolorna i Norrköping finns även här cigarettfimpar, snabbmatsembalage och ibland 

även använda sprutkanyler. Förskollärare och tidigare kollegor har berättat om 

ambitioner om att skapa gemensamma skräpplockardagar på förskolan, i ett försök att 

medvetandegöra samt skapa kunskap om konsekvenserna av nedskräpningen för oss, 

djur och natur. Detta har handlat om att barnen tillsammans med pedagoger plockat 

skräp som sen gemensamt utgör grunden för hur och varför detta ska sorteras. 

Kollegorna har berättat om att bemötandet från vårdnadshavare kring aktiviteten har lett 

till negativa uttalande om att deras barn inte ska plocka skräp efter vuxna. Detta har 

medfört att mina tidigare kollegor som förskollärare valt bort denna typ av aktiviteter 

med barnen.  

 

Med oro för kortsiktiga och långsiktiga negativa konsekvenser av bristande kunskaper 

om effekterna av vårt handlande för djur och natur, behöver ha kunskap om vad vi 

behöver göra istället. Det kan handla om att bli bättre på att källsortera våra sopor för att 

återvinna materialet, eller åka kollektivt till förskola och arbete. Hoppet i detta är att 

förskolan kan verka för att tidigt väcka intresse och engagemang hos barnen och 

vårdnadshavare, om förhållningssätt som gynnar en hållbar framtid. I styrdokument för 

förskolan står att verksamheten ska erbjuda barnen kunskaper om att vi har ett varsamt 

förhållningsätt till natur där inget av det vi slänger försvinner utan omvandlas till annat i 

olika kretslopp. Vi vet att barns viktigaste källa till kunskap om förhållningssätt är 

vårdnadshavarens, andra barns och förskollärares förhållningssätt (Borg, 2017). Ett sätt 

för att aktivt öka medvetande och kunskaperna för en hållbar framtid kan vara genom 

arbete för certifiering inom Grön Flagg (GF). GF rekommenderar bland annat att ha ett 

Råd där bland annat förskollärare, vårdnadshavare och barn/elever gemensamt 

bestämmer prioriterade teman. Aktiviteterna för hållbar utveckling som utgår ifrån 

stiftelsen Håll Sverige Rent förklaras närmare i undersökningens kapitel 3.  
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De förskollärare som hunnit arbeta med GF en längre tid, antas vara förtrogna med 

konceptet vilket leder till möjlighet för reflektion över, hur de uppfattar att nästa steg 

kan se ut för att främja ökade kunskaper och engagemang inom ämnet.  

 

Detta är bakgrunden till min nyfikenhet att undersöka hur förskollärare tänker kring att 

engagera vårdnadshavare i arbetet med hållbar utveckling.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att belysa förskollärares uppfattning om, på vilka sätt 

vårdnadshavare involveras och samverkar i förskolans arbete med Grön Flagg.  
För att uppfylla syftet med studien har tre frågeställningar formulerats:  

 

 Hur uppfattar förskollärarna arbetet med att skapa samverkan och engagemang 

hos barnens vårdnadshavare i arbetet med Grön Flagg?  

 Vilka hinder uppfattar förskollärare finns i samverkan med vårdnadshavarna 

kring Grön Flagg?  

 Vilka möjligheter uppfattar förskollärare finns i samverkan med 

vårdnadshavarna kring Grön Flagg?  
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3 Begrepp och definitioner 
I denna del presenteras relevanta utdrag från styrdokument för förskolas verksamhet 

samt definitioner av begrepp som förekommer i undersökningen. I arbetet har ordet 

föräldrar bytts ut till vårdnadshavare vilka har det juridiska ansvaret för barnets 

omvårdnad, trygghet och fostran samt val av utbildning, enligt Justitiedepartementet 

(2017).  

3.1 Förskolans styrdokument 
I Skolverkets styrdokument för förskolan står bland annat ”att verksamheten ska 

medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 

samt förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” (Skolverket, 2016: 7). Om 

verksamhetsmålen skriver Skolverket vidare bland annat att det handlar om att varje 

barn ska ges möjlighet att utveckla både förståelse och intresse för olika kretslopp samt 

förstå hur samhälle, människor och natur påverkar varandra (ibid.).  

 
3.1.1 Definition av samverkan 

Begreppet samverkan mellan förskolan och hemmen beskrivs i Skolverkets 

styrdokument (2016). Det ska ske genom ett nära och förtroendefullt samarbete (ibid.). 

Vårdnadshavarna ska inom ramen för förskolans nationella mål bland annat ges 

möjlighet till delaktighet med inflytande över konkretisering av målen i den 

pedagogiska planeringen, vilket förutsätter att vårdnadshavarna förstår vilka målen är 

(ibid.). Samverkan kan även förstås utifrån relationer i samarbetet mellan förskollärare 

och vårdnadshavare för att stödja barnens utveckling, vilket av Tallberg Broman 

beskrivs som blivit till ett gränsöverskridande förhållande mellan förskolan och 

hemmen (Harju och Tallberg Broman, 2013). I undersökningen används även begreppet 

engagemang i samband med samverkan och samarbete vilka ses som olika sätt att 

beskriva samverkan.  

 
3.1.2 Definition av förhållningssätt  

Definitionen av förhållningssätt handlar om vilken inställning, attityd eller relation till 

olika situationer och objekt man har eller lärt sig att ha. I denna undersökning handlar 

förhållningssätt om att utveckla kunskap om att ha hänsynsfull och försiktig attityd till 

naturen (Skolverket, 2016). Utgångspunkten i detta arbete är att denna hänsynsfullhet 

bygger på kunskap och goda vanor. 

 
3.1.3 Definition av hållbar utveckling 

Definitionen av begreppet hållbar utveckling utgår ifrån en rapport som presenterades 

av dåvarande norska statsminister Gro Harlem Brundtland 1987 som då var 

kommissionsledare inom Världskommissionen för miljö och världsutveckling (Andrews 

och Granath, 2016). Vid detta möte beskrivs begreppet hållbar utveckling som att den 

nuvarande utvecklingen för att tillgodose dagens behov, inte ska äventyra framtida 

generationers möjligheter att få sina behov tillfredsställda (ibid.).  

Ett sätt att konkret arbeta med hållbar utveckling är att använda arbetsmaterial från Håll 

Sverige Rent vilket beskrivs i nästa stycke.  

3.1.4 Grön Flagg 

Ett sätt för förskollärare att praktiskt arbeta med hållbar utveckling är genom den ideella 

frivilligorganisationen och stiftelsen Håll Sverige Rents, certifierande arbetsmaterial 

Grön Flagg (Håll Sverige Rent, 2018).  
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Grön flagg (GF) startades 1996 av Håll Sverige Rent (HSR) som i sin tur utgår ifrån 

Svenska Naturskyddsföreningen vilken startades 1909 (Naturskyddsföreningen, 2018). 

Stiftelsen HSR arbetar frivilligt för hållbar framtid - lokalt och globalt – där det senare 

nätverket kallas Eco-Kids med gemenskap kring hållbar utveckling.  

 

För att bli GF certifierad behöver skolor och förskolor ansöka om medlemskap direkt 

eller via kommunala GF handläggare (Håll Sverige Rent, 2018). Vid GF:s start 1996 

började de ge ut material med aktiviteter för skolor och förskolor att arbeta med inom 

hållbar utveckling (ibid.). Exempel på teman att välja arbeta med är villkoren för att få 

frön att växa, hur ekosystem fungerar i haven eller i skogen med mera. Andra exempel 

på GF material och aktiviteter kan handla om att samtala kring bilder på skräp och vad 

detta är, olika slags spel eller sagor om skräp med exempel på olika konsekvenser för 

haven och dess innevånare (ibid.). 

 
3.1.4.1 Grön Flagg Råd 
I resan mot en GF certifiering rekommenderas (Håll Sverige Rent, 2018) att arbeta 
utifrån sex steg vilka kan sammanfattas enligt följande; i första steget rekommenderas 
att skapa ett Råd där förskolechefer, förskollärare, barn/elever samt vårdnadshavare 
ingår. Det andra steget handlar om att Rådet gör en gemensam kartläggning och 
gemensamt diskuterar vilka tre teman samt åtgärder som är lämpliga att prioritera att 
arbeta med. Tredje steget är att planlägga hur arbete inom de tre prioriterade områden 
ska gå till. I det fjärde steget efter att Grön Flagg godkänt planen, arbetas det 
systematiskt efter den samt att dokumentera processen på olika sätt med foton och text, 
som exempelvis är tillgängliga via olika digitala plattformar. Det femte steget handlar 
om reflektion över vad som man lärt sig i arbetet och vilken handlingskompetens det 
gett. Denna skickas in som ansökan om godkännande av GF certifiering. Det sjätte 
steget är att bli godkända och få ett certifikat samt att hissa stiftelsens Grön Flagg där 
man i samband med detta gör det till ett festligt tillfälle (ibid.).  
     

Rådets uppgift är att gemensamt diskutera fram val av fokusområden som är aktuella att 

arbeta med i närområdet (ibid.). GF skriver även om att Rådet bör ha kontakt med en 

politiker som följer hela resan in i mål för att bli GF certifierad. Efter att Rådet valt tre 

av nio valbara teman ska en handlingsplan uppföras över hur arbetet ska genomföras, 

Denna handlingsplan skickas in för godkännande av GF handläggare. Temaarbetet 

pågår under cirka 12-15 månader med möjlighet för att förlänga och fördjupa sig inom 

samma tema. Arbetsprocessen dokumenteras av förskolan vilken och dokumentationen 

skickas in för godkännande av GF för certifiering inom hållbar utveckling. Med 

certifieringen följer ett diplom samt en grön flagga med en symbol på målinriktat och 

aktivt arbete för hållbar utveckling - lokalt och globalt (ibid.).  

 

Med Skolverkets (2016) aktuella styrdokument för innehållet av förskoleverksamhetens 

mål kopplat till definition av begrepp som samverkan, förhållningssätt och hållbart 

utvecklingsarbete, är nästa steg att undersöka tidigare forskning inom området, vilket 

görs i nästkommande kapitel.  
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4 Tidigare forskning 
I denna del presenteras tidigare forskning om samverkan, förhållningssätt samt hållbar 

utveckling, i relation till syftet med undersökningen.  

 
4.1 Samverkan 

I en vetenskaplig artikel som heter No parent left behind - Föräldradeltagande för 

inkludering och effektivitet av Ingegerd Tallberg Broman (2009), skriver hon om sin 

tolkning av att samverkan och delaktighet med vårdnadshavare är ett grundläggande 

värde i ett mångfaldssamhälle. Begreppet samverkan utvecklar Tallberg Broman vidare 

och beskriver det som att förskolan ska vara lyhörd och göra vårdnadshavare delaktiga 

med inflytande i förskolans verksamhet (Harju och Tallberg Broman, 2013). Tallberg 

Broman fortsätter med att vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande verkar för 

demokratisering samt för möjligheter till barns utveckling och lärande. Till detta lägger 

Tallberg Broman till de byggstenar som gynnar barns lärande och utveckling vilka är 

trygghet, tillitsfull relation med insyn och inflytande i verksamheten samt erkännande 

av vårdnadshavares erfarenhet och kunskaper. Byggstenarna måste samexistera för att 

en helhet och ett välfungerande samarbete ska kunna utvecklas i enlighet med 

förskolans uppdrag (ibid.). Genom Tallberg Broman har grunden för samverkan 

beskrivits (Tallberg Broman 2009; Harju och Tallberg Broman 2013). För att också 

förstå vad som eventuellt kan hindrar och möjliggöra samverkan ges exempel på detta i 

nästa stycke.  

 
4.1.1 Samverkan – hinder och möjligheter 

I en slovensk studie av Steh och Kalin som heter Building Partner Cooperation between 

Teachers and Parents (2011), undersöks hur samverkan mellan hem och skola fungerar, 

vad som utgjör hinder samt på vilket sätt samverkan kan främjas. Vidare undersöks 

vilka förutsättningar som krävs för att bygga ett effektivt interaktivt samarbete. Empirin 

samlas in genom enkäter samt intervjuer med enskilda och i grupper. Studiens resultat 

visar att hinder för samverkan ligger i ömsesidigt tvivel på varandras kompetenser och 

den mest optimala modellen för ett interaktivt samarbete mellan lärare och 

vårdnadshavare är partnerskapsmodellen, vilken förklaras under rubriken om 

möjligheter.  

 
4.1.1.1 Hinder – ömsesidigt tvivel  

Studien av Steh och Kalin (2011) börjar med att kartlägga lärares respektive 

vårdnadshavares åsikter om behovet av ett ömsesidigt samarbete. Med resultatet ger 

vårdnadshavarna exempel på hinder vilket handlar om lärares tillvägagångssätt att 

upprätta relationen. Utifrån lärarens förhållningssätt att fördela engagemang och ansvar, 

uppges detta kunna försvaga vårdnadshavarnas eget engagemang och ansvar. Att stärka 

vårdnadshavares engagemang ges om läraren ger dem en aktiv roll. Efter kartläggningen 

identifierar Steh och Kalin (ibid.) olika förhållningssätt mellan parterna vilken en egen 

sammanfattning av de fem olika relationsbeskrivningar gjorts enligt följande:  

 

 Skyddande vilken är den vanligast förekommande i relationen lärare och 

vårdnadshavare och utgår från total separation av vårdnadshavarna från 

undervisningen. Lärarens uppgift anses då vara att undervisa och 

vårdnadshavarna upplevs som störande i undervisningen. 

 Expertrollen handlar om att läraren är experten på alla aspekter av barns 

utveckling och utbildning samt den som informerar vårdnadshavaren. 
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Vårdnadshavaren har även här en underordnad och beroende roll och ska 

acceptera att läraren bestämmer.  

 Överföringsmodellen är läraren den viktigaste kunskapskällan som informerar 

vårdnadshavarna kring vad de kan göra för att förbättra barnets 

kunskapsinhämtning.  

 Jämbördig status ges vårdnadshavares engagemang möjlighet till att berika 

läroplansmålen samt förbättra skolans pedagogiska mål. Att vårdnadshavare kan 

påverka skolans pedagogiska mål uppfattas av vissa lärare som ett hot mot 

yrkesrollen som lärare.  

 Konsumentmodellen handlar om då vårdnadshavarna har kontroll över beslut, 

efter att läraren presenterat all viktig information som hjälp, för val av optimal 

handlingsplan för barnets kunskapsutveckling. I denna typ av relation kan lärare 

förlora sitt professionella yrkesansvar i motsats till där de är i expertrollen av 

alla aspekter i barnets utveckling. (Steh och Kalin, 2011.) 

 

Efter en egen sammanfattad beskrivning av hur relationer kan se ut mellan lärare och 

vårdnadshavare som upplevs som hindrande, är nästa steg i Steh och Kalins studie att 

skapa en gemensam grund för främjande av partnersamarbete mellan parterna (ibid.).  

 
4.1.1.2 Möjligheter - Partnerskapsmodell 

Grunden för att öka främjandet av samverkan mellan lärare och vårdnadshavare utgår 

ifrån en gemensam policy (Steh och Kalin, 2011). Syftet med policyn är att få en bättre 

förståelse och mer aktivt involvera vårdnadshavare. Med gemensamma mål i policyn 

skapas motivation till att erkänna varandras kompetenser som följs upp med 

gemensamma planeringar och strategier. Detta för skapande av långsiktiga och optimala 

kunskapsmål för barnen. Partnerskapsmodellen bygger på gemensam uppfattning om 

nödvändigheten samt användningen av samarbetet (ibid.). Med hjälp av interaktivt 

samarbete görs en kompetensfördelning mellan parterna med ömsesidigt erkännande av 

ansträngningarna för uppnående av gemensamma fastställda målen. Detta är grunden 

för partnerskapsmodellen (ibid.). Om partnerskapsmodellen för samverkan beskriven av 

Steh och Kalin (2011) har några likheter med vad informanterna i innevarande studie 

berättar om ska bli intressant att undersöka.  

 

Studien av Steh och Kalin (2011) verkar vara samstämmig med vad Tallberg Broman 

(Harju och Tallberg Broman, 2013) som skriver kring syftet med samverkan med 

byggstenar som tillit, trygghet, tillitsfull relation samt inflytande i förskolans 

verksamhet. Om partnerskapsmodellen verkar optimal för samverkan är det också 

viktigt att veta vad som kan utgöra hinder i samverkan när det inte alltid fungerar. I 

nästa studie av Bercnik och Devjak (2017) får vi exempel på hur vårdnadshavares 

tankar om samarbetsformer kan se ut för att få ett vidare perspektiv.  
 
4.1.2 Enskilda barnet och samverkan 

I en studie av Bercnik och Devjak med titeln Cooperation between Parents and 

Preschool Institutions through Different Concepts of Preschool Education (2017), med 

syfte att undersökningen förskollärares samt vårdnadshavares syn på etablerade 

respektive framtida former av samverkan mellan förskolan och hemmen. Studiens 

empiri samlas in med hjälp av intervjuer vilka genomförs både individuellt och i 

fokusgrupper. Resultatet i studien visar på att samverkan mellan hemmet och förskolan 

huvudsakligen handlar om det enskilda barnet. Vidare att vårdnadshavarråd är den minst 

etablerade samarbetsformen mellan förskolan och vårdnadshavarna (Bercnik och 

Devjak, 2017).  
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Studiens slutsats är enligt forskarna Bercnik och Devjak att samverkan som 

förskollärare erbjuder behöver vara varierat och inkluderande av det enskilda barnet 

utöver samverkan i frågor om verksamheten i stort (ibid.).  

 

Studien av Bercnik och Devjak (2017) visar på att vårdnadshavarnas syn på samverkan 

främst handlar om fokus på det enskilda barnet i kontrast till hela barngruppen och den 

övriga verksamheten. Vidare att vårdnadshavarråd är den minst etablerade 

samarbetsformen, där råd med skolpersonal, vårdnadshavare och barn/elever är just det 

GF rekommenderar för engagemang och val av teman (Håll Sverige Rent, 2018). 

Bercniks och Devjaks (2017) undersökning visar även för att intressera och locka så 

många vårdnadshavare som möjligt till att samverka, bygger det på att kunna erbjuda 

rika och varierande former av samverkan. Undersökningen av Bercnik och Devjak 

(ibid.) gav dock inga konkreta exempel på vilka positiva variationer av aktiviteter som 

vårdnadshavarna lockades av.  

 

Utifrån de studier som hittats med exempel på hindrande respektive främjande faktorer 

kring samverkan mellan hem och förskola, handlar nästa del om hur vårdnadshavare 

utgör barns främsta källa för utvecklande av förhållningssätt till omvärlden.  

 

4.2. Barns lärande av förhållningssätt  

I en nyligen utkommen doktorsavhandling av Farhana Borg Caring for people and the 

planet: preschool children’s knowledge and practices of sustainability (2017), visar 

denna på att barns viktigaste källor för lärande av förhållningssätt främst förmedlas 

genom vårdnadshavaren. Syftet med Borgs undersökning är att öka kunskapen om hur 

barn i förskolan lär om hållbar utveckling (ibid.). Målet i undersökningen är att jämföra 

kunskaper om hållbar utveckling inom certifierade samt icke-ekocertifierade förskolor. 

Till detta undersöks även i vilken utsträckning förskole- och hemrelaterade faktorer, kan 

kopplas till barns kunskaper om vad som anses som praxis för hållbar utveckling. 

Vidare vad barnen uppfattar är källor till kunskap inom ämnet miljöcertifierad förskola 

som uttalat arbetar med EfS (Education for Sustainability) eller utbildning för hållbar 

utveckling (ibid.). Resultatet av undersökningen visar på att många barn som slutat 

förskolan har med sig viss kunskap om hur pengar används, om sortering av 

återvinningsartiklar på förskolan och hemma samt olika effekter på miljön av 

människors leverne och transportsätt. Studien visar även på ett positivt förhållande 

mellan barns förståelse och praktiska kunskaper om hållbarhetsfrågor kopplat till lärares 

samt vårdnadshavares deltagande i aktiviteter tillsammans med diskussioner inom 

ämnet. För att barnen ska kunna koppla ihop det med sina egna liv behöver det 

kombineras med dagliga praktiska pedagogiska aktiviteter vilka är integrerade med 

olika dimensioner av hållbarhetssamband med diskussioner (ibid.).  

 

Borgs resultat visar bland annat på att barnen själva tillsammans med vårdnadshavarna 

och förskollärare, är de viktigaste förebilderna för barns lärande och utvecklande av 

värnande förhållningssätt till djur och natur samt hållbar utveckling (2017). Enligt Borg 

behövs olika perspektiv integreras i dagliga aktiviteter kombinerat med diskussioner om 

hållbar framtid, vilket gör att barns förmåga att koppla det till sina egna liv förstärks 

(ibid.).  

 

Med Borgs studie (2017) visar denna på att samverkan mellan förskola och 

vårdnadshavare gynnar barns kunskapsutveckling inom området för hållbar utveckling. 

Vårdnadshavare verkar viktiga i detta och därmed samverkan med dem, vilket visar på 

denna studies relevans.  
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Nästa del av tidigare studier ger exempel på hur förskollärares utbildning kan se ut i 

relation till läroplanens intention att arbeta med hållbar utveckling inom förskola. Detta 

för att få en uppfattning om hur förskollärares uppfattning och förutsättningar kan se ut i 

arbetet med hållbar utveckling inom förskolan.  

 

4.3. Utbildning för förskollärare inom hållbar utveckling 
I en studie gjord av Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) är syftet att undersöka hur 

förskollärare förstår och arbetar med utbildning för hållbar utveckling. 

I den kvalitativa studien intervjuas förskollärare med resultatet som visar på att 

utbildning inom hållbar utveckling oftast är kopplat med naturupplevelser, återvinning 

och återanvändning av resurser. De intervjuade förskollärarna uppger att vad de saknar i 

utbildningen handlar om hur de ska belysa sociala och ekonomiska aspekterna av 

hållbar utveckling. Studiens resultat visar även på att förskollärare med stöd av 

fortbildning får en bredare förståelse av konceptet samt arbetar mer aktivt med 

hållbarhets- och miljöfrågor med barnen. Forskarna menar att detta visar på behovet av 

stöd i fortbildning inom ämnet, för att förskollärare ska kunna ge barn en 

kvalitetsutbildning inom hållbarhetsfrågor (ibid.).  

 

I både Borgs (2017) och Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) studier ingår de 

ekonomiska och sociala aspekterna som delar av vad GF uppger ingår i hållbar 

utveckling. Skolverket (2016) skriver att barnen ska ges möjlighet att utveckla 

kunskaper inom de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna inom arbetet med 

hållbar utveckling.  

 

4.4. Sammanfattning av tidigare forskning 
Hinder för samverkan kan handla om ömsesidigt tvivel på vårdnadshavares och lärares 

kompetenser. Upplevda hinder beskrivs även handla om hur mycket lärarna bjuder in 

vårdnadshavarna att delta, engagera sig samt att påverka de pedagogiska målen. Detta 

påverkar i sin tur möjligheterna för att optimera barnens kunskapsutveckling (Steh och 

Kalin, 2011). Med de resonemang som Tallberg Broman (Harju och Tallberg Broman, 

2013) för är det av vikt att undanröja sådana hinder för samverkan med 

vårdnadshavarna då de hindrar barnens utveckling och lärande. 

 

Partnerskapsmodellen har skapats för främjande av samverkan mellan lärare och 

vårdnadshavare. Partnerskapsmodellen bygger på ömsesidigt erkännande av lärare och 

vårdnadshavares kompetenser som motivation för gemensamma planeringar, strategier 

med långsiktiga samt optimala kunskapsmål för barnen (Steh och Kalin, 2011). Utöver 

denna studie kan även en annan studie läggas till som visar på vikten av att erbjuda 

vårdnadshavarna rika och varierade samarbetsformer för att locka fler till samverkan 

(Bercnik och Devjak, 2017). Vidare visar studien att samverkan oftast handlar om det 

enskilda barnet samt att vårdnadshavarråd var den minst etablerade samarbetsformen 

(ibid.). Dock uppges i studien inga exempel på olika samarbetsformer som användes för 

att locka vårdnadshavare till ökad samverkan.  

 

Barnen själva tillsammans med vårdnadshavarna och förskollärare är förebilderna för 

barns utvecklande av ett värnande förhållningssätt till djur och natur samt hållbar 

utveckling (Borg, 2017).  
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Dagliga aktiviteter med olika perspektiv i diskussioner kombinerat med hållbar framtid, 

förstärker barns förmåga att koppla detta till sina egna liv. Samverkan mellan förskola 

och vårdnadshavare gynnar barns kunskapsutveckling samt skapande av värnande 

förhållningssätt till hållbar utveckling (ibid.).  

 

I studien av Ärlemalm-Hagsén och Sundberg (2016) visar denna på förskolors behov av 

stöd genom fortbildning inom hållbar utveckling. Detta för att uppnå en bredare 

förståelse av konceptet samt kvalitetsutbildning för ett ökat aktivt arbete med 

hållbarhets- och miljöfrågor med barnen. Vidare visar studien att förskollärarna saknade 

kunskaper om hur belysning av sociala och ekonomiska aspekterna kan genomföras i 

hållbar utveckling inom förskolan (ibid.).  

 

För att uppfylla studiens syfte och koppla samman tidigare forskning och empiri valdes 

för denna studie en metodteoretisk inramning vilket presenteras i nästa avsnitt.   
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5 Teori 
Det teoretiska perspektivet för analys av insamlad data utgår från en kvalitativ 

fenomenografisk ansats eftersom denna bäst kan uppfylla studiens syfte och svara på 

frågeställningarna. Syftet med undersökningen är att undersöka förskollärares 

uppfattning om, på vilka sätt vårdnadshavare involveras i förskolans arbete med Grön 

Flagg.  
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6 Metod 
I denna del beskrivs val av metod för den datainsamling som bäst anses kunna uppfylla 

syftet och ge svar på studiens frågeställningar samt varför dessa metodval gjorts.  

 

6.1 Metodval 
Utifrån undersökningens syfte och frågeställning bedöms kvalitativ metod med 

intervjuer vara den som passar bäst och ger möjlighet för att hitta mönster, likheter och 

olikheter av fenomen i informanternas svar (Marton 1994 se Kihlström 2007, s. 162). 

Vidare ger intervjuer möjligheter för att vid behov be informanten att utveckla och 

fördjupa svaren. Med intervju möjliggörs även för att hitta olikheter och likheter i 

bearbetningen av empirin om hur förskollärare uppfattar samverkan med 

vårdnadshavarna i arbetet med GF.  

 
6.1.1 Fenomenografi 

Fenomenografisk ansats handlar om att ta reda på olika aspekter om hur vi människor 

uppfattar fenomen i vår omgivning (Kihlström, 2007). Inom fenomenografin finns det 

två perspektiv där första ordningens perspektiv står för hur det är medan andra 

ordningens perspektiv står för hur fenomenen uppfattas, tolkas eller tas förgivet. Genom 

ett fenomenografiskt perspektiv analyseras empirin systematiskt och kategoriseras för 

att hitta likheter och variationer (Uljens 1989 se Kihlström 2007, s. 163). Syftet i denna 

studie är att hitta variationer och likheter av de intervjuade förskollärarnas upplevelser. I 

undersökningen kommer det andra perspektivet att användas, det vill säga hur de 

uppfattar och tolkar att arbetet ska genomföras inom hållbar utveckling och GF.  

 

6.2 Datainsamling 
Datainsamlingen är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket ger 

möjlighet för både flexibilitet ifråga om i vilken ordning frågorna ställs och möjlighet 

att be informanten att utveckla svaren (Denscombe 2009; Kihlström 2007). Denna 

möjlighet att kunna be informanterna att fördjupa och exemplifiera sina svar, eller 

förklara utveckla något i fenomenet som beskrivs och behöver belysas samt stärkas 

inom resonemanget, blir en extra tillgång i sammanhanget.  

 

De intervjuade får svara på sju frågor som inleds med två uppvärmningsfrågor om antal 

yrkesår, antal år med GF arbete med mera. Enligt Kihlström (2007) är syftet med att 

inleda intervjun med enklare frågor ett sätt att få till ett avspänt och förtroendefullt 

samtalsklimat i intervjusituationen. Därefter får informanterna svara på 

undersökningsfrågorna vilka ställer större krav på mer utvecklade svar. Fråga tre 

handlar om att informanten ges möjlighet för att berätta hur de arbetar och fördelar 

ansvar inom GF arbetet. Avsikten med denna fråga är att informanten ges möjlighet för 

att berätta sina tankar kring vilka som har möjlighet att ingå, påverka samt fördelning av 

ansvar i ett eventuellt råd mellan vårdnadshavare, barn och förskolans personal.  

Fråga fyra har fokus på vilket inflytande barnen har kring beslut om GF tema att arbeta 

med. Fråga fem handlar om att få reda på om och hur förskollärarna resonerar kring på 

vilket sätt samverkan sker inom GF men även möjlighet för att berätta inom vilka andra 

områden samverkan sker. Fråga nummer sex handlar om att be informanten att berätta 

om hur och vad de upplever som gör att vårdnadshavarna blir intresserade och 

engagerade i GF arbetet. Fråga sju handlar om vad informanterna upplever utgör hinder 

för engagemang hos vårdnadshavarna i GF arbetet.  
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6.3 Urval 
Val av informanter skedde genom målstyrt urval i syfte att hitta nyckelpersoner med 

erfarenhet och kompetens inom ämnet, enligt Denscombe (2009). Detta skedde genom 

att kontakta närbelägen kommuns handläggare av Grön Flagg (GF) som gav 

information om vilka förskolor som arbetade med detta. Urvalet är gjort från en 

mellanstor stad i sydvästra Sverige. Detta bekvämlighetsurvalet gjordes på grund av 

tidsbrist för långa transporttider till och från den plats intervjuerna med informanterna 

genomförs.  

 

6.4 Målstyrt urval 
Efter genomgång och urval av förskolor som arbetat med GF i mer än två år, 

kontaktades förskolechefer för förfrågan om tillstånd att genomföra undersökningen. 

Med godkännandet från förskolechefen förmedlades kontaktuppgifter till 

nyckelpersoner att intervjua om GF arbetet. Denna form för urval av nyckelpersoner 

som blev informanter, ökar trovärdigheten med undersökningen enligt Denscombe 

(2009). I detta fall utgick urval av nyckelpersoner från förskolechef med kännedom om 

informanternas arbetserfarenhet inom GF. Med ett målstyrt urval antas detta göra det 

lättare att hitta aktiva, intresserade förskollärare med större erfarenhet av arbete med GF 

jämfört med någon som just startat. Förskollärare med längre erfarenhet av GF arbete 

ger även större chans för att dessa utvecklat sina tankar kring samverkan med barnens 

vårdnadshavare. 

 

Målstyrt urval av förskolor med förskollärare som arbetat med GF i mer än två år 

resulterar i att fyra förskollärarutbildade informanter deltar i undersökningen. Alla fyra 

informanterna är kvinnor i åldrarna 45-60 år som varit yrkesarbetande förskollärare 

mellan 8 år och 31 år (se tabell 1 nedan). Informanterna har getts fiktiva namn för att de 

inte ska kunna identifieras. Vidare ges generell information om förskolornas placering i 

den mellanstora stad i sydvästra Sverige, där informanterna arbetar. Demografi och 

siffror upptagningsområden har utelämnats då detta ökar risken för identifiering av de 

deltagande informanterna samt deras arbetsplatser.   

 
6.4.1 Presentation av intervjuade förskollärare 

1. Lisa har arbetat som förskollärare i 19 år var av 10 år som ansvarig för GF med barn i 

ålder 1-5 år. Lisa är sammankallande och leder arbetet med GF med representanter från 

övriga förskolor i verksamhetsområdet. Intervjun genomfördes efter arbetstid på en 

avskild plats på offentligt bibliotek. Anledningen till valet av att genomföra intervjun på 

en offentlig plats var att det inte fanns tillgänglig ostörd plats på Lisas förskola.  

2. Bettan har arbetat som förskollärare i 31 år och ansvar för GF arbetet på sin förskola 

under två år. Teman bestäms gemensamt av förskolechef, förskollärare och annan 

personal på verksamhetsdag. Intervjun genomfördes i ett ostört rum på förskolan strax 

efter lunch.  

3. Olga har arbetat som förskollärare i 15 år och med GF i 7 år och arbetade med barn i 

åldrarna 3-5 år. Hon var ansvarig för GF arbetet på aktuell förskola tillsammans med 

kollegan Maria som arbetade i annan barngrupp.  

4. Maria har arbetat som förskollärare i 7½ år samt med GF sedan starten av sin 

anställning på förskolan för 8 år sedan och arbetar med 5 åringar.  

Lisa, Olga och Maria visade sig arbeta inom samma verksamhetsområde.  
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Tabell 1. Presentation och översikt av informanter med fiktiva namn. I tabellen visas 

antal yrkesår, antal år inom Grön Flagg samt vilken åldersgrupp de arbetar samt platsen 

för genomförande av intervju.  

 

Informant Yrkesår År 

GF 

GF roll Arbetar 

med 

barngrupp 

Intervjuplats 

1. Lisa 19  10 Ansvarig och 

sammankallande i 

verksamhetsområdet.  

4-5 år Avskild plats på 

offentligt 

bibliotek.  

2. Bettan 31  2 Ansvarig på 

förskolan. 

4-5 år Avskild plats på 

förskolan. 

3. Olga 15 7 Ansvarig med 

kollega på förskolan. 

3-5 år Personalrummet 

på förskolan.  

4. Maria 8 7 Ansvarig med 

kollega på förskolan.  

5 år Personalrummet 

på förskolan.  

 

Informanterna lämnar under intervjuerna en generell beskrivning om sina förskolors 

upptagningsområden. Dessa skiljer sig något från varandra i fråga om vårdnadshavarnas 

etniska bakgrund samt socioekonomiska situation i den mellanstora staden. Första 

informanten arbetar i centrala delen av staden med låg andel av multietniska 

vårdnadshavare i upptagningsområdet samt med medelinkomster i fråga om 

socioekonomsiska förutsättningar. Informant nummer två arbetar i norra delen av staden 

som i jämförelse med övriga informantens upptagningsområde bedöms ha färst 

mulitetniska vårdnadshavare med högre socioekonomiskt område. Vidare uppger 

informant tre och fyra som arbetar på samma förskola som är placerad i stadens södra 

del, ha flest andel multietniska vårdnadshavare samt lägre socioekonomiska 

förutsättningar i jämförelse med informant ett och två.  

 

6.5 Genomförandet 
Efter strukturerat och målstyrt urval kontaktades förskolechefer via e-mail och telefon. 

Förskolecheferna fick en presentation av mig som student samt omsyftet med 

undersökningen och för godkännande av att genomföra intervjuer med nyckelpersoner 

på förskolan. Med godkännande av förskolechefen gav denna kontaktuppgifter till 

nyckelpersoner inom sitt verksamhetsområde vilka kontaktades via telefon för bokning 

av tid och plats för genomförande av intervjuerna. Nyckelpersonerna är även 

informanterna vilka totalt är fyra stycken utbildade förskollärare som ingår i 

undersökningen (se vidare under tidigare rubrik 6.4). Ett missiv (bilaga 1) skickades via 

e-mal till förskolechefen med presentation av vem jag är, om undersökningens syfte och 

frågeställning samt att intervjun skulle ta ungefär 30-45 minuter. Informanterna fick 

även innan intervjun information om de forskningsetiska principerna vilket beskrivs 

under rubriken Etiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2017). Vidare fick de skriftligen 

bekräfta sitt medgivande till deltagande i studien. Informanterna fick även information 

om att de ges fiktiva namn i undersökningen för att de inte ska kunna identifieras (ibid.). 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon samt en läsplatta som förstärkning, 

om något oförutsett fel skulle uppstå vid inspelningen. Filerna med de inspelade 

intervjuerna försågs med låskod i syfte att öka säkerheten för att ingen obehörig skulle 

kunna få tillgång till inspelningarna, vilket Denscombe (2009) rekommenderar. 

Samtidigt fördes anteckningar av eventuella följdfrågor, kroppsspråk eller annat som 

påverkade tolkningen av det som sades.  
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Med inspelade intervjuer blir det i det närmaste både permanent och nästan fullständig 

dokumentation, vilket gör det lätt att gå tillbaka och kontrollera (ibid.).  

 

Som intervjuare behövs en självmedvetenhet om vilken respons som ges verbalt och 

icke-verbalt via kroppsspråket för att undvika påverka informantens svar. Kihlström 

(2007) skriver om att intervjupersonens respons på vad informanterna berättar, bör 

sträva efter att vara neutral för att inte styra informantens svar mer än när svaren 

behöver utvecklas. Detta kräver en medvetenhet kring det egna kroppsspråket och vilka 

signaler man sänder ut utöver de verbala uttrycken.  

 

Första intervjun genomfördes med informant Lisa efter hennes arbetstid på en relativt 

avskild plats på ett offentligt bibliotek. Detta för lokalbrist på förskolan där Lisa arbetar. 

Andra intervjun genomfördes med Bettan som genomfördes efter lunch i ett avskilt rum 

på hennes arbetsplats. Den tredje och fjärde intervjun med Olga och Maria genomfördes 

samtidigt i förskolans personalrum under eftermiddagen vilken besöktes två gånger av 

annan personal och innebar två avbrott i intervjun. Lisa, Olga och Maria visade sig 

arbeta inom samma verksamhetsområde.  

 

6.6 Bearbetning av data 
Efter att de inspelade intervjuerna transkriberats gav detta större förtrogenhet med 

datamaterialet efter att ha hört dessa flera gånger, vilket Denscombe skriver om är 

betydelsefullt (2009). I transkriberingen uteslöts pauser och harklingar med mera för att 

underlätta senare analys. Efter transkriberingen skickades dessa via e-mail till 

informanterna för godkännande om att innehållet stämmer med vad de svarade och 

menade. Efter godkännande från informanterna om att innehållet var korrekt, skrevs 

materialet ut och lästes flera gånger för att kunna gå djupare i materialet. Detta 

underlättar för att hitta mönster av likheter och olikheter av fenomen i informanterna 

svar (Marton 1994 se Kihlström 2007, s. 162).  

 

Genom att läsa igenom resultatet flera gånger kunde detta visa på olika sätta att beskriva 

fenomen som grundar sig i samma förståelse och tolkning av det. Dessutom visas om 

två olika berättelser utgått från olika uppfattningar samt tolkningar kring samma 

fenomen. Samtidigt arbetas det med att hålla de två spåren om; vad sa personerna, vad 

menades då de pratade om samma sak samt vad sa samma person om andra saker 

(Marton 1994 se Kihlström 2007, s. 162). Detta utgör mönster som är grund för 

utformningen av olika kategorier. Därefter undersöks vad som karakteriserar de olika 

kategorierna samt på vilket sätt de skiljer sig åt. I undersökningen kan exempelvis både 

likheter och skillnader i fråga om hur beslut om GF tema togs, skilja sig från det GF 

rekommenderar. Det GF rekommenderar om val av tema är att dessa ska tas i 

samverkan med barn/elever samt vårdnadshavare och förskollärare/lärare (Håll Sverige 

Rent, 2018). Variationer mellan uppfattningarna kan jämföras för att hitta på vilka sätt 

erfarenheterna om ett fenomen var samstämmiga eller skiljer sig åt, tolkas eller förstås 

(Marton 1994 se Kihlström 2007, s. 163). Likheter är att förskollärare är med och 

beslutade om vilket GF tema de ska arbeta med. Skillnaden är att i ett fall av fyra var 

det all anställd personal som beslutade om GF tema på ett personalmöte.  

 

6.7 Beskrivningskategorier 
Det viktigaste i en fenomenografisk studie anses vara beskrivningskategorierna som 

också är en del av resultatet (Marton 1994 se Kihlström 2007, s. 163).  
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I beskrivningen för hur kategorierna skiljer sig i förhållande till varandra anses de 

horisontella beskrivningskategorierna vara lika eller jämbördiga med varandra och lika 

betydelsefulla. Här görs ingen hierarkisk underordningsgradering av materialet utan 

kategorierna bedöms vara av lika värde (ibid.). I undersökningen har intervjuerna efter 

bearbetning och letande efter mönster av tydliga likheter samt skillnader hittats, skapats 

kategorier av svaren från informanterna som jämförts med litteraturen. Exempel på 

likheter som hittades mellan informanterna handlade om graden av vårdnadshavarnas 

engagemang i arbetet med GF. Exempel på olikheter i undersökningen handlar om att i 

tre fall av fyra, finns en så kallat miljögrupp med förskollärarrepresentanter för hållbar 

utveckling med vidare begrepp och omfång jämfört med GF arbetet. Efter jämförande 

mellan svaren förväntas dessa kunna se olika ut utifrån hur länge förskollärare varit 

yrkesverksamma samt antalet år de arbetat med GF.  

 

Slutligen jämförs intervjuresultaten med den inlästa litteraturen. I litteraturen hittas 

bland annat olika kategorier om förskollärarnas förhållningssätt till hur mycket 

vårdnadshavarna släppts in att påverka mål (Steh och Kalin, 2011) inom GF arbetet 

samt på vilket sätt med utgångspunkt ifrån intresset för det enskilda barnet (Bercnik och 

Devjak, 2017). Aktiviteterna inom GF utgår oftast med fokus på barnen även om 

vårdnadshavare rekommenderas delta i Råd för att besluta om teman (Håll Sverige 

Rent, 2018).  

 

6.8 Etiska överväganden 
Innan informanterna intervjuas delges de Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017) 

gällande för humanistiskt- samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkraven som är 

grundläggande vid studier med människor handlar om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Första principen är 

informationskravet, vilket innebär att som forskare informera informanterna om syftet 

med studien, vilket tydligt gjordes. Samtyckeskravet innebär att informanten själv 

bestämmer om medverkan i studien och kan avbryta intervjun och sin medverkan när 

som helst, vilket alla informerades om. Den tredje principen om 

konfidentialitetsprincipen betyder att informanten ska avidentifieras för att inte kunna 

knytas till studien varför de gavs fiktiva namn i undersökningen och i studien är alltså 

alla namn pseudonymer. Den fjärde principen handlar nyttjandekravet där materialet 

som samlats in endast används för forskningens ändamål samt att informationen som 

samlats in under studien raderas, för att inte riskera hamna i orätta händer eller användas 

i flera studier (ibid.). Informanterna fick utifrån dessa principer ge sitt skriftliga 

medgivande att delta i studien.  

 

6.9 Metoddiskussion  
Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjufrågor passar undersökningens syfte 

och ger bättre möjlighet att få svar på frågeställningen jämfört med exempelvis 

kvantitativ metod och enkäter. Med kvalitativ metod ges större möjlighet att fånga upp 

både likheter och olikheter i resonemangen hos informanterna kring vårdnadshavarnas 

engagemang (Denscombe, 2009). Med valet av kvalitativ metod och färre antal 

informanter som i denna studie är fyra, gör att materialet blir mindre representativt och 

därför inte heller generaliserbart (ibid.). Semistrukturerade intervjuer medger även att få 

bekräftelse på att intervjupersonen uppfattat informanternas information rätt. Detta 

medges inte i lika stor skala vid en enkät med färdiga svarsalternativ(ibid.). Denscombe 

menar att fördelarna med intervjuer är att de är lättare att genomföra vilket möjliggör att 

forskaren kan komma närmre det som efterfrågas i studien (ibid.).  
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Fördelen med den tidskrävande transkriberingen av det inspelade materialet var att 

analysen blir lättare att jämföra informanternas svar, att se mönster och likheter samt 

skillnader (ibid.).  

 

Nackdelar med intervjuer kan vara att informantens svar på intervjufrågorna kan 

påverkas av olika uppfattningar hos forskaren så som kön, ålder och etnicitet (ibid.). 

Exempelvis kanske svaren från de fyra intervjuade kvinnliga informanterna blivit 

annorlunda om jag som intervjuperson varit man utan erfarenhet av förskola. En av 

intervjuerna genomfördes i enskilt rum på förskolan då detta fanns tillgängligt. En 

annan av intervjuerna genomfördes på ett offentligt bibliotek, då det inte fanns utrymme 

för enskildhet på förskolan där informanten arbetade på. Valet att genomföra intervjun 

på bibliotek gjordes utifrån att detta är en neutral plats med möjlighet för enskildhet. 

Vid ett annat tillfälle genomfördes intervjuer i fokusgrupp med två förskollärare 

samtidigt i förskolans gemensamma personalrum. Placeringen i personalrummet 

medförde att intervjuerna blev avbrutna två gånger på grund av att personal med olika 

ärenden kom in och lämnade lokalen efter dryga fem minuters samtal. Effekten av att 

personal avbröt intervjuerna av kollegor, kan eventuellt haft hämmande eller negativ 

påverkan på informanternas svar. Valet att genomföra intervjuerna på förskolan gjordes 

på grund av tidsbrist. Fördelen med att intervjua två förskollärare samtidigt var att de 

kunde stötta varandra samt jämföra sina svar om metoder och tankar, samtidigt som 

risken finns att de styr varandras svar.  

 

Valet att spela in intervjuerna med mobiltelefon samt lärplatta gjordes för att öka 

tillförlitligheten och kvalitén i undersökningen (Kihlström, 2007). Under utbildningen 

har flertalet intervjuer genomförts vilket gör att detta sätt att samla in data att analysera 

känns bekvämt. Med tydlig beskrivning av hur urval och genomförande gått till, 

möjliggörs det för utomstående att bedöma tillförlitligheten i det som skrivs (ibid.). 

Kihlström fortsätter att beskriva fördelen med att vara fler forskare i samma studie gör 

att analyserandet av resultatet blir mer tillförlitligt, än om man är ensam forskare (ibid). 

Tolkningen av det Kihlström (2007) skriver gör att då denna studies resultat tolkas och 

analyseras av en person, för ytterligare möjlighet att tolka resultatet har detta diskuterats 

med handledaren.   

Nästa del handlar om resultatet av informanternas svar på intervjufrågorna.  
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7 Resultat 
Här följer en sammanställning av intervjusvaren från förskollärarna som har fiktiva 

namn. Därefter redovisas svaren kopplat till undersökningens frågeställningar kring hur 

samverkan mellan förskolan och hemmen inom arbetet med Grön Flagg uppfattas. Efter 

det kommer redovisning av vad förskollärarna upplever som hindrande respektive 

främjande i att samverka och få vårdnadshavarna engagerade i GF arbetet.  

 

7.1 Samverkan med vårdnadshavare i GF arbetet 
På frågan om hur förskollärarna samverkar och engagerar vårdnadshavarna i sitt GF 

arbete uppgav ingen av förskollärarna, att de hade ett specifikt samarbete, samverkan 

eller engagerade vårdnadshavarna i detta. Däremot samverkade och engagerade 

informanterna vårdnadshavarna på annat sätt: 

Vi engagerar oss i vårdnadshavarna så att dom ska bli 

intresserade av det vi jobbar med och bjuder in dem./…/ 

Vi jobbar väldigt aktivt för att få dem intresserade men det är 

inte den samverkan man kanske har annars. Bristen på intresse 

kan bero på…/…/…att de inte förstår svenska.  

(Olga.)  

Olga nämner även att vårdnadshavarna ofta kan ha fler barn att hämta på förskolan 

vilket medför att de inte har mycket tid till att gå in och titta på vad de har arbetat med i 

verksamheten.  

 

De aktiviteter som förskollärarna nämnde i samband med att vårdnadshavarna bjuds in 

för träff på förskolan, handlade om drop-in, vernissage och event så som fjärilssläpp 

(som avslut på fjärilens kretslopp).  

 
  

Vårdnadshavares delaktighet får vi genom att vi delger och diskuterar våra 

olika aktiviteter tillsammans med dom. Vi hade bland annat ett fjärilsutsläpp 

på Förskolans dag, där vårdnadshavarna blev inbjudna och deltog. Men även 

barnen tar med sig sina tankar och upplevelser till vårdnadshavarna och det 

blir samtal kring hållbar utveckling. (Lisa.) 

 

Förskollärarna uppgav att de främst delgav vårdnadshavarna om GF aktiviteterna 

genom vardagssamtalen i samband med hämtning av barnet. Vidare nämnde de att 

vårdnadshavarna även delgavs genom dokumentationen i entréhallen på förskolan 

tillsammans med inlägg på sociala medier som Instagram och kommunens digitala 

skolplattform.  

 

Alla förskollärarna nämnde ett globalt event kallat Earth Hour, vilket arrangeras av 

Världsnaturfonden (2018). Earth Houer går ut på att spara energi genom att släcka 

lampor under en timme på kvällen. Förskollärarna utökade eventet till att omfatta en 

vecka med fokus på bland annat hur man på olika sätt kan spara energi. Bettan gav 

exempel om att de släckte lampor i rum där ingen vistades i, att låta barnen tvätta sina 

västar med snabbtvättsprogram som hängdes upp för självtork i torkskåpet. Med 

aktiviteterna följde reflektionssamtal med barnen kring vad de gjorde och varför. Här 

uppgavs att det handlade om att använda tvättmaskinens korttidsprogram samt låta 

västarna självtorka i torkskåpet utan att sätta på värmen som olika sätt att spara energi 

genom att använda mindre elektricitet.  
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7.1.1 Upplevda hinder i samverkan med vårdnadshavarna i GF arbetet  

Olga och Maria, som arbetar i en mångkulturell förskola, uppgav bland annat att språket 

kunde utgöra hinder i samverkan och kommunikationen med vårdnadshavarna kring 

verksamheten och GF arbetet. Vidare ansåg de att stora barngrupper försvårar 

möjligheten att få engagerade vårdnadshavare, då tidsbristen försvårar möjligheten att 

ha fördjupande vardagssamtal om verksamheten.  

 
7.1.2 Främjande aktiviteter i samverkan med vårdnadshavare  

Ingen av informanterna ansåg att barnens vårdnadshavare samverkade eller var 

engagerade i GF: temaarbete. De kunde därför inte heller uppge någon specifik 

framgångsfaktor inom detta. Dock menade förskollärarna att vårdnadshavarna visade 

uppskattning över att barnen får arbeta med GF, vilket Bettan uttryckte som: 

  
Vi dokumenterar genom att fotografera vid sopsorteringen vilket sen sätts 

upp i hallen så barn och vårdnadshavare kan se. Vårdnadshavarna vet om det 

och påpekar att de tycker det är bra och något som de kanske ska göra med 

barnen hemma med. (Bettan.) 
 

Den typ av samverkan förskollärarna menade de hade med vårdnadshavarna handlade 

om den dagliga informationen vid hämtning och lämning med samtal som ofta utgick 

från dokumentationen i entréhallen.  

 

Lisa gav exempel på installation i samband med Earth Hour (Världsnaturfonden, 2018) 

som varade under en vecka, då de installerat en isbjörn på smältande isblock i 

entréhallen med en skylt under med frågan om - var de ska leva. Installationen skapade 

reflektionssamtal mellan barn, vårdnadshavare samt förskollärarna kring orsakerna till 

att isen smälte samt förslag på hur man istället kunde göra för att själv bidra till miljön.  

 

Olga och Maria gav exempel på upplevelser utifrån att ha haft en barngrupp med 12 

barn, då de upplevde att det var enklare att samverka och engagera flera vårdnadshavare 

som ofta var med på exempelvis utflykter. Båda ansåg att detta inte var möjligt att 

etablera samma typ av relation till vårdnadshavarna med deras nuvarande barnantal på 

avdelningarna (Olga med 23 barn och Maria med 27).  

 

Ett annat exempel på en aktivitet med samverkan som engagerat vårdnadshavare enligt 

Olga och Maria, var ett projekt som handlade om vart barnen bodde i förhållande till 

förskolan. Alla barnens bostadsadresser besöktes systematiskt och fotograferades. 

Fotografierna användes bland annat vid träff med vårdnadshavarna där de tillsammans 

med barnen, fick i uppdrag att bygga en modell av sitt bostadshus. I samband med detta 

uppgav förskollärarna att vissa av vårdnadshavarna hade varit så engagerade att de tog 

med sig modellen hem för att färdigställa den. Maria uttryckte det som: ”Vissa 

vårdnadshavare var så engagerade att de inte han bli färdiga på de här timmarna och att 

de tog hem det.”.  

 

Vidare nämnde informanterna att de ofta fick utgå ifrån vad just vårdnadshavarens barn 

gjort för att väcka intresse för verksamheten.  

 

7.2 GF arbetsgång, barnens roll och arbetsmetoder 
Informanterna uppgav att val av GF tema bestämdes i tre fall av fyra av 

förskollärarrepresentanter i form av samverkansråd mellan förskolorna i samma 

förskoleområde.  
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Den fjärde informanten Bettan berättade att beslut om GF tema togs på verksamhetsdag 

i samverkansråd mellan verksamhetschef, förskollärare samt övrig förskolepersonal. 

Vidare nämnde de två första informanterna Lisa och Bettan, att de en gång om året bjöd 

in miljöpolitiker för att delge förskolans GF resa inom aktuellt tema.  

 

Förskollärarnas beslut om aktuellt GF tema utgick från vad de uppfattade att barnen 

visat intresse för. Vidare valdes tema av förskollärarna i syfte att utmana samt väcka 

barnens intresse för innehållet i aktuellt tema. Förskolläraren Lisa uppgav bland annat 

att barnens uppgift var att ställa frågor. Två av förskollärarna uppgav att de hade vad de 

kallade för barnråd då barnen är delaktiga och hjälpte till vid skräpplockardagar samt att 

hålla i uppvärmningen inför återkommande Miljöloppet (GF tema Hälsa och Livsstil).  

 

De aktiviteter alla förskollärarna uppgav att de arbetade med inom GF var 

odlingsprojekt, skräpplockardag och skräpsortering. Tre av dem nämnde att de hade 

fortsatt med temat Hälsa och miljö med det återkommande Miljöloppet och med att 

fördjupa sig i fjärilens livscykel.  

 
Ja, vi har jobbat med GF temat Djur och Natur nu senast. Då 

har vi haft tre utvecklingsområden: hydroponisk odling (odling 

i vatten), vi odlar mycket här men vi har utvecklat det till de 

nya - att odla inomhus och så. Sen har vi haft Naturupplevelser 

och Fjärilens livscykel. /…/ Till detta har vi skräpplockardag. 

(Olga och Maria.) 

 

Vidare uppgav alla informanterna att avslutade GF teman fortsatte genom att de 

integrerats i vardagsarbetet. Här gavs exempel på källsortering som samlingsaktivitet 

kombinerat som individuell aktivitet i soprummet.  

 

Förskollärare Bettan nämnde att de alltid försöker ha med skräppåsar vid promenader 

för att lägga upphittat skräp i. Bettan beskriver det så här: ”Man kanske till och med 

passar på att plocka lite skräp när man ändå går eftersom vi alltid har dem (skräppåsar) 

på vagnarna.”  

 

Bettan uppgav att just GF arbetet och dokumentationen av aktiviteterna låg på hennes 

bord, där kollegorna hjälpte till med att överföra materialet till exempelvis digitala 

medier som Unikum och Instagram.  

 

Olga och Maria berättade att de två gånger i veckan åkte iväg med respektive barngrupp 

för att besöka strand och skog i stadens närområde. Syftet med utflykterna var att 

erbjuda barnen upplevelser och möjlighet att utforska för att lära känna miljöerna 

samtidigt som de bland annat pratade om allemansrätten. Olga och Marias resonemang 

kring naturutflykterna byggde på att alla barnen troligen inte fick möjlighet till samma 

upplevelser med hemmen, eventuellt på grund av brist på lokalkännedom bland 

nyinflyttade vårdnadshavare. Maria uttryckte det så här: ”I skogen pratar vi väldigt 

mycket om allemansrätten och det tror jag alla avdelningar gör och tagit till sig.”. 
 

Med informanternas svar på frågor kring vårdnadshavares engagemang i GF arbetet, blir 

nästa del i undersökningen att svaren analyseras och diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning.  
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8 Analys och diskussion 
I denna del analyseras informanternas svar som därefter jämförs med tidigare studier 

med efterföljande diskussion.  

 

8.1 Samverkan för hållbar utveckling 
Med frågeställningen om hur förskollärarna arbetar för att samverka och skapa 

engagemang hos vårdnadshavarna i arbetet med hållbar utveckling, visade det sig att 

ingen av informanterna direkt nämnde något om samverkan inom GF eller i ett Råd 

(Håll Sverige Rent, 2018). Beslut om val av GF tema togs främst i samverkan mellan 

och av förskollärarna utifrån vad barnen visat intresse för eller, utifrån att utmana och 

för att väcka intresse hos barnen. I ett av fallen togs beslut om GF tema på 

verksamhetsdag i samverkan mellan verksamhetschef, förskollärare samt övrig personal 

på förskolan. Detta skulle möjligen kunna ses som steget närmare GF:s 

rekommendationer om någon form av Råd för beslut om temaområde, även om det inte 

finns samverkan med vårdnadshavare eller barn i besluten om teman. Anledningen till 

att besluten togs av all förskolepersonalen kan handla om att de är relativt nya med sina 

två år i arbetet med GF jämfört med de andra som arbetat med det i mellan sju och tio 

år. 

 

GF:s rekommendationer om att ha ett Råd med bland annat vårdnadshavarna och 

barnen, kan tolkas som ett sätt att samverka för att hitta gemensamma teman och 

engagemang i att prioritera förhållningssätt till hållbar utveckling. I Skolverkets 

styrdokument (2016) där samverkan mellan förskolan och hemmen beskrivs som ska 

ske genom ett nära och förtroendefullt samarbete. Vårdnadshavarna ska bland annat ges 

möjlighet till delaktighet med inflytande över att konkretisera målen i den pedagogiska 

planeringen (ibid.). Detta förutsätter att vårdnadshavarna involveras för att förstår vilka 

målen och ha gemensamma diskussioner tillsammans med barnen för beslut om teman. 

Vidare att vårdnadshavarna genom samverkan och delaktighet får inflytande i 

förskolans verksamhet (Skolverket 2016; Håll Sverige Rent 2018).  

 

Barnen uppgavs inte vara direkt delaktiga i valet av GF teman mer än utifrån visat 

intresse för områden som observerats av förskollärarna alternativt att utmana dem i. 

Med GF:s rekommendationer om ett gemensamt Råd utvecklas möjligheten för att både 

barn och vårdnadshavarna för samverkan att få inflytande i planering och genomförande 

av verksamheten. Detta stämmer överens med de undersökningar som Steh och Kalin 

(2011) samt Borgs avhandling (2017) visat på gynnar relationen, samverkan med och 

engagemanget hos vårdnadshavarna inom förskoleverksamheten samt hållbart 

utvecklingsarbete. Till detta kan även arbetssättet om att ha GF Råd stämma överens 

med vad Tallberg Broman (2013) skriver om vårdnadshavarnas inflytande i förskolans 

verksamhet, som ett sätt att bland annat utvecklande tilliten och samverkan mellan dem 

och förskollärarna. Inget i studien visar på om förskollärarna har erbjudit 

vårdnadshavarna att delta aktivt i diskussionen om val av GF tema. En anledning till att 

vårdnadshavarna i denna undersökning inte deltar i möten eller Råd, kan handla om 

båda parters upplevda tidsbrist. En annan anledning skulle kunna vara att 

vårdnadshavaren framför allt intresserar sig för det som berör just deras barn alternativt 

inte är intresserad av att samverka i GF arbetet.  

 

I analysen av vad informanterna svarade på frågan om hur samverkan med 

vårdnadshavarna såg ut omnämndes event som fjärilssläpp, vernissage samt 

vardagssamtal. Detta kan vara exempel på informanternas tolkning av samverkan.  
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De aktiviteter och event med mera som informanterna berättar om kan kopplas till 

Bercnik och Devjaks studie (2017) om brett utbud av aktiviteter för att locka fler 

vårdnadshavare till att engagera sig och därmed öka samverkan.  

 

Samverkan som informanterna nämner i samband med aktiviteterna event, drop-in 

etcetera, är deras tolkning av vad vårdnadshavarna gjordes delaktiga i redan planerade 

aktiviteter. Vårdnadshavarna har med andra ord inte haft möjlighet till inflytande i 

verksamhetsplaneringen. Detta kan problematiseras i relation till vad Skolverket (2016) 

skriver om att vårdnadshavarna ska ges möjlighet till delaktighet med inflytande över 

konkretisering av målen i den pedagogiska planeringen. Det är viktigt att engagera 

vårdnadshavarna i förskolans aktiviteter och som inte bara handlar om vad man har 

gjort utan även planerar att göra. Vårdnadshavarna kanske skulle kunna göras mer 

engagerade med större samverkan om fokus hade varit på, hur de tillsammans med sina 

barn hittar nya vanor som exempelvis cykla eller åka buss till förskolan, i stället för att 

köra bil. Detta var något som informant Lisa gav exempel på med installation i samband 

med Earth Hour (Världsnaturfonden, 2018) med installation av isbjörn på smältande 

isblock i entréhallen med en skylt under med frågan om - var de ska leva. Installationen 

utgjorde grunden för reflektionssamtal mellan barn, vårdnadshavare samt förskollärarna 

kring orsakerna till att isen smälte och hur man istället kunde göra för att själv bidra till 

miljön. 

 

Sett i ett bredare perspektiv på relationerna i samverkan beskriven av informanterna 

tolkas utifrån vad Steh och Kalin (2011) kom fram till i fråga om relationerna i sin 

studie, som skiftande och blandningar mellan expertrollen, överföringsmodellen samt 

jämbördig status utöver konsumentrollen. I Expertrollen anses läraren vara expert på 

barns utvecklande och utbildning samt den som informerar vårdnadshavaren, vilken 

anses ha en underordnad och beroende roll som ska acceptera att läraren bestämmer. 

Aspekten på att informanterna har både yrkesutbildning som förskollärare samt 

erfarenhet av olika barn, kan anses ha viss professionalitet inom området, medan 

vårdnadshavarna å andra sidan oftast är experter på sina egna barn (Steh och Kalin, 

2011). Med överföringsmodellen anses förskolläraren vara den viktigast kunskapskällan 

som informerar vårdnadshavarna kring vad de kan göra för att förbättra barnets 

kunskapsinhämtning (ibid.). Exempel på detta gavs i undersökningen av första 

informanten Lisa med installationen av isbjörnen på den smältande polarisen, där 

barnen, vårdnadshavarna och förskolläraren tillsammans resonera kring olika sätt att 

sänka koloxidutsläpp för att minska risken för att polerna skulle smälta. Exemplet med 

de smältande polarisarna kan även användas i konsumentrollen för att i diskussionen 

överlämna till vårdnadshavarna och barnen att komma på hur de kan hitta lösningen på 

ett eventuellt annat sätt att ta sig till förskolan än med bil.  
 
8.1.2. Hinder för samverkan 

På frågan om vilka hinder informanterna upplever för att samverka och engagera 

vårdnadshavarna i arbetet med GF, är informanternas korta svar: tidsbrist, stora 

barngrupper och i vissa fall språksvårigheter. Tidsbristen som informanterna upplever 

kan vara en av orsakerna till att i svaren om samverkan nämnde delaktighet genom 

vardagssamtalen med dokumentationen samt event som fjärilssläpp. Effekten av 

förskollärarnas tidsbrist i kombination med stora barngrupper är att det blir svårt att 

utveckla samverkan med individuella relationer till både barn och båda 

vårdnadshavarna. Annat alternativ för att vårdnadshavarna inte samverkar i GF arbetet 

kan vara att de inte aktivt valt en GF förskola utan av praktiska orsaker med plats för 

deras barn i närheten av bostaden.  
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Hinder för samverkan tycks även kunna handla om språksvårigheter vilket 

informanterna i undersökningen ibland upplever som hinder i kommunikationen för att 

utveckla tillitsfulla relationer med vårdnadshavarna. Det Steh och Kalin (2011) och 

Tallberg Broman (2013) kommit fram till i sina studier handlar bland annat om att hitta 

lösningar på att kunna kommunicera som utgör en möjlighet för att utveckla ett 

ömsesidigt erkännande av både förskollärares och vårdnadshavarnas kompetenser, som 

grund för samverkan och gemensamma mål (Steh och Kalin 2011; Tallberg Broman 

2013).  

 
8.1.3. Främjande aktiviteter för samverkan 

På frågan om vilka faktorer förskollärarna upplevde främjade för samverkan med och 

väcka vårdnadshavarnas intressen och engagemang i förskolans GF arbete, kunde ingen 

av informanterna i undersökningen ge något direkt exempel på detta. Däremot uppger 

informant Olga och Maria exempel på andra aktiviteter med samverkan som engagerat 

vårdnadshavarna inom temat hållbar utveckling, genom att exempelvis följa med på 

förskolans utflykter. Svaren informanterna ger kan visa på möjligheten att tillämpa 

exempelvis partnerskapsmodellen för att uppnå en ökad samverkan med 

vårdnadshavarna (Steh och Kalin, 2011) genom att interagera och bekräfta varandras 

kompetenser. Genom att vårdnadshavarna enligt informant tre och fyra fick möjlighet 

att lära känna varandra bättre utifrån ett gemensamt mål, att åka på utflykt och där få 

information om bland annat allemansrätten, blir det fokus på kunskapsutveckling. 

Exempel på samverkan och engagerade vårdnadshavare uppgav en av informanterna 

vara då de skulle bygga modeller av sina bostadshus. Det som i undersökningen kan ses 

som gränsöverskridande samverkan mellan förskola och hemmen, vilket Tallberg 

Broman (2013) tar upp, kan kopplas till aktiviteten vid vårdnadshavarträff med uppgift 

att göra en modell av sitt bostadshus, där vissa tog uppgiften med sig hem för 

färdigställande, enligt förskollärarna Olga och Maria. Samma informanter uppgav även 

upplevelser av att barngruppens storlek på 12 barn främjade interaktionen med 

vårdnadshavarna, vilka bland annat följde med på naturutflykterna. Dessa typer av 

gemensamma aktiviteter kan anses utgöra naturliga samverkansarenor mellan 

vårdnadshavare och förskollärare. De gemensamma naturupplevelserna gav även 

utrymme för att undervisa barn och vårdnadshavare om ett varsamt förhållningssätt till 

natur och djur. Gemensamma upplevelser är, enligt partnerskapsmodellen, en god 

utgångspunkt för diskussion för parterna (Steh och Kalin, 2011). Partnerskapsmodellens 

interaktiva samarbete stöds även av Tallberg Broman (2013) som något som gynnar 

barns lärande och utveckling genom trygghet, tillitsfull relation med insyn och 

inflytande i verksamheten.  

 

En generell slutsats är att olika förskolors verksamhetsvillkor påverkar möjligheterna 

för hur verksamhetsuppdragen kan lösas på det sätt som upplevs vara det bästa för just 

dem. Tiden som förskollärarna behöver sätta av för att sätta sig in i, genomföra och 

utvärdera GF arbetet är knapp, och det blir svårt att även få engagerade vårdnadshavare.  

 

Resultatet av undersökningen visar på utvecklingspotential för att genom olika 

aktiviteter främja samverkan med vårdnadshavarna att motiveras till engagemang i 

hållbar utveckling.  

 

8.2 Slutdiskussion 

I förskolans läroplan står bland annat att samverkan mellan förskola och hem ska 

främjas för att barn ska lär sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö samt få 

förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp (Skolverket 2016). Vidare att 
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förskoleverksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till att utveckla kunskap för hållbar 

utveckling (ibid.).  

Skolverket (2016) hävdar att vårdnadshavarna ska ges möjlighet till delaktighet 
och inflytande över konkretisering av målen i den pedagogiska planeringen. 
Delaktigheten, som uppges (ibid.) kan tolkas vara uppfylld i de verksamheter i de 
verksamheter där undersökningens informanter arbetar.  

 

Informanterna i undersökningen upplever även att vårdnadshavarnas samverkan 
med inflytande över konkretiseringen av målen i den pedagogiska verksamheten, 
kan upplevas svåruppnåelig på grund av tidsbrist, stora barngrupper samt 
vårdnadshavare med kommunikationssvårigheter. 
 

Den definition av samverkan som Tallberg Broman (2002) beskriver handlar om 

relationen i samarbetet mellan förskollärare och vårdnadshavare i syfte att stödja 

barnens utveckling. Detta genom att ha ett gränsöverskridande förhållande mellan 

förskolan och hemmen. Just relationerna mellan förskolan och hemmen kan bli svåra att 

fördjupa utan mer tid till att interagera kring just förskolans verksamhet. Vidare bygger 

det på att det finns tid till det från både förskollärare och vårdnadshavares håll att dels 

kommunicera förskolans uppdrag men även att mottagaren förstår vad som förmedlas i 

frågan (Skolverket, 2016).  

 

Informanterna i undersökningen kan tolka tidsbristen som orsak och hinder för 

vårdnadshavarna att engagera sig i GF arbetet med möjlighet att ta upp det vid 

vårdnadshavarträffarna. Vidare kan tidsbristen kopplas till att vårdnadshavarna även 

förväntas ha samverkan på syskons avdelningar på förskolor och skolor vilket kan göra 

det svårt.  

 

8.3 Vidare studier 
För att undersöka vidare inom området hållbar utveckling och GF med samverkan 

mellan förskolan och vårdnadshavare, skulle kunna vara att få reda på den senare 

partens upplevelser och tankar kring möjligheten och viljan till att påverka. Utöver 

vårdnadshavares syn på samverkan skulle även förskolechefens perspektiv i frågan vara 

intressant att undersöka. Detta utifrån GF samarbete mellan förskolor i sig men även 

med vårdnadshavare. Eller att fokusera på att söka och undersöka för att hitta exempel 

på GF arbete med starkare samverkan med vårdnadshavare i detta.  
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Bilagor 

Bilaga A Missiv 
Helsingborg 20180813 

Hej! 

Mitt namn är Susanne och ska göra självständigt arbete som en dela av min 

distansutbildning till förskollärare vid Linnéuniversitetet, Växjö. Ämnet för det 

självständiga arbetet är Grön Flagg med tema närmiljö: djur och natur där jag söker 

erfarna förskollärare att intervjua om samarbetet med vårdnadshavarna.  

Frågeställningarna är:  

● Hur arbetar förskollärarna med att skapa engagemang hos vårdnadshavare i att 

värna om förskolans närmiljö?  

● Vilka möjligheter och hinder upplever förskollärare i samarbetet med 

vårdnadshavare kring hållbar utveckling av förskolans närmiljö: djur och natur?  

 

Syftet med undersökningen är att belysa förskollärares uppfattning kring hur ett 

framgångsrikt engagemang hos vårdnadshavare skapas i förskolans arbete med närmiljö 

inom hållbar utveckling.  

 

För att få svar på undersökningens frågeställning söks dels tillåtelse av verksamhetschef 

att få intervjua 2-4 förskollärare med erfarenhet inom ämnet. Intervjun tar ca 45 minuter 

och genomförs enligt överenskommelse på en ostörd och avskild plats på förskolan. 

Intervjun kommer att spelas in via digital ljudupptagning (mobil samt lärplatta) vilka är 

säkrade med koder för att hindra obehörigas tillgång till materialet. Undersökningen 

genomförs utifrån Vetenskapsrådets (2011) fyra etiska principer:  

- Informationskravet: syftet med studien (se ovan). 

- Samtyckeskravet: informantens eget beslut att delta i studien, kan själv avbryta 

intervjun. 

- Konfidentialitetskravet: informanten avidentifieras och ges fiktiva namn i 

undersökningen. 

- Nyttjandekravet: insamlat material används bara i forskningens ändamål och 

ingenting annat.  

Det betyder att deltagandet är frivilligt och att du när du vill kan avbryta intervjun och 

ditt deltagande utan motivering. All information behandlas konfidentiellt och jag 

kommer att använda mig av fiktiva namn för att garantera anonymitet.  

 

 

Datum:   Underskrift:      

Deltagares underskrift på att information om villkoren för deltagandet i studien 

mottagits.  

Resultatet kommer senare presenteras som ett självständigt arbete, som då det är 

godkänt kommer publiceras i databasen DiVA portal. Inspelningar och utskriven 

intervju raderas och förstörs i samband med publiceringen. Vill du ta del av 

examensarbetet går det bra att få en kopia av arbetet när det är klart. 

Ambitionen är att genomföra intervjuerna till under augusti där alla tips tacksamt tas 

emot. Tack för snabbt svar och ser fram emot att träffas! 

Med vänlig hälsning, 

Susanne Sörensen 

0739-77 49 59, E-mail: ss223be@student.lnu.se 
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Bilaga B 
 
Intervjufrågor till förskollärarna 
 

Intervjufrågor  

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? På denna förskola? 

2. Hur länge har du arbetat med GF? (Eventuellt teman?) 

3. Kan du berätta lite om hur ni arbetar med GF? (Hur fördelas ansvar?) 

4. Kan du berätta lite om barnens roll i GF aktiviteterna? 

5. Beskriv hur ni samarbetar och engagerar vårdnadshavarna i GF arbetet. 

Hur du upplever detta arbete?  

6. Vilka framgångsfaktorer upplever ni främjar vårdnadshavarnas intresse 

och engagemang i förskolans GF arbete? 

7. Vilka hinder upplever ni finns för att engagera vårdnadshavarna i arbetet 

med GF?  
 

 


