
 
 

 

  

  

 
Återvinning i förskolan  
En studie av förskollärares uppfattningar  

 

Recycling in preschool 

A study of preschool teachers´views 

 
  

Maja Åhsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap  

 
Förskollärarprogrammet  

 
Grundnivå/15hp  

 
Handledare: Karin Thörne 

 
Examinator: Getahun Abraham 

 
Datum: 28 juni 2018 

 



 
 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate preschool teachers´views of recycling in preschool. 

Eight preschool teachers were interviewed. Four of them worked in relatively newley-started 

prescools and four teachers in preschools that have existed for several decades. The result showed 

that the preschool teachers do not work so much intentionally with recycling, but still some 

recycling were included in their work. The teachers in the newer preschools work less with 

recycling than the older ones. There were shared opinions among the educators regarding their own 

interest in recycling and the attitude towards it. However, all prescools teachers agreed that 

recycling is important for the preschool, since it is in preschool that all learning begins. Lack of 

time and lack of conditions were some of the reasons the educators stated for not working with 

recycling. It might as well be a lack of intrest among preschool leaders. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka vad pedagogerna anser om återvinning i förskolan. För att ta reda 

på detta intervjuades åtta förskollärare. Fyra av förskollärarna arbetade i relativt nystartade 

förskolor och fyra arbetade på förskolor som funnits i många årtionden. Förskollärarna var i olika 

åldrar och hade olika lång erfarenhet i yrket. Resultatet visade att på de förskolor jag gjort min 

undersökning arbetar de inte mycket på ett medvetet sätt med återvinning, däremot gör de det utan 

att tänka på att det är återvinning. De nyare förskolorna arbetar mindre med återvinning än de äldre. 

Det var delade meningar bland pedagogerna angående deras eget intresse för återvinning samt 

arbetslagets inställning till det. Däremot var samtliga pedagoger överens om att återvinning är 

viktigt att ha med i förskolan, då det är förskolan som lägger grunden för allt lärande. Tidsbrist och 

brist på förutsättningar var några av anledningarna pedagogerna uppgav till att de inte arbetar med 

återvinning. En annan orsak kan vara brist på intresse hos förskolecheferna. 
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1. Inledning 

Dagens samhälle präglas av miljöfrågor, som idag är av största vikt. Det pratas och skrivs mer om 

miljön nu än någonsin tidigare, och hur viktigt en hållbar utveckling är för framtiden. Det är inte en 

fråga om vi påverkar miljön, utan hur mycket. Skolverket (2016) lyfter vikten om att förskolan ska 

engagera sig i miljö- och naturvårdsfrågor. 

 Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 

 miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att 

 förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid 

 och i framtid. (Skolverket, 2016. S.7).  

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande (Skolverket, 2016). Helldén (2015) hävdar att 

detta är relevant då allt börjar med barnen, det är de som är framtiden. Barnen kommer att växa upp 

i ett samhälle som vi inte vet någonting om, därför är det av yttersta vikt att barnen får med sig så 

mycket som möjligt. Används läroplanen för förskolan så kommer barnen att få med sig de 

förmågor och kompetenser som samhället kräver idag, vilket gör det möjligt för dem att klara 

utmaningar längre fram i tiden menar han. Vidare påstår han att barn som lär sig om återvinning 

redan i förskoleåldern kan man tänka sig kommer att ha med sig det tänket även in i vuxen ålder och 

kommer att få det som ett naturligt inslag att värna om miljön, då barnens tänkande tidigt utmanas 

genom att få möjlighet att studera och reflektera vilket resulterar i erfarenhet (Helldén, 2015). 

Inom förskolan är det pedagogerna som är förebilder och normsättare. Därför görs mitt arbete 

utifrån pedagogernas perspektiv. Det jag vill belysa är återvinning i förskolan, då min erfarenhet 

från verksamhetsförlagt utbildning och jobb är att hållbarhetsfrågor sällan nämns och i min åsikt lätt 

glöms bort. Kunskap om återvinning är viktigt, det är med kunskapen vi förstår varför vi måste 

återvinna och har en förförståelse för det. Jag vill undersöka om förskolorna arbetar med 

återvinning och vilka faktorer som ligger bakom deras val. Denna studie kan bidra till ökad befintlig 

kunskap då man får reda på faktorerna som ligger bakom arbetet med återvinning.  

 

1.1 Bakgrund 
Sandell, Öhman och Östman (2003) har i sin studie tittat på att de förändringar som vi människor 

skapar i naturen med växthuseffekt, ozonlageruttunning och artutarmning drabbas inte märkbart för 

utvecklande länder som exempelvis Sverige. Snarare tvärtom, att de flesta av oss idag kan leva med 

en lyxkonsumtion och resursutnyttjande och strunta i miljöhänsyn. De fortsätter med att det som 

våra moraliska skyldigheter omfattar är de människor som lever idag, kommande generationer, 

andra levande organismer och hela det biologiska systemet med levande och icke-levande delar, 

som till exempel ekosystem och landskap (Sandell, m.fl. 2003). En annan viktig fråga de kommit 

fram till är att vi bör ifrågasätta oss själva om hur vårt sätt att leva ska bli så hållbart som möjligt. 

Därtill även att jordens resurser inte riskerar att ta slut med tanke på ökad konsumtion samtidigt som 

befolkningen på jorden ökar (Sandell, m.fl. 2003). Med återvinning så behövs färre varor tillverkas 

från grunden, vilket resulterar i att man sparar på jordens resurser samt att gifter och icke-

förnyelsebara resurser inte sprids över vår planet genom utsläpp i vatten, mark och luft i lika stor 

utsträckning som när varor tillverkas från grunden.  

Almérs (2009) tar upp att det är i förskoleåldern som barn lär sig ett förhållningssätt, att de har 

valmöjligheter och att val man gör får konsekvenser, positiva eller negativa. Det är därför man bör 

börja arbeta och prata om återvinning redan i förskoleåldern. Vidare menar hon att utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv där man ser kommunikation som en grundsten vävs barnen in i den kultur 
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som förskolan har (Almérs, 2009). I den dagliga verksamheten med måltider går det åt exempelvis 

mycket mjölkkartonger, vilket man kan prata med barnen om varför man slänger plastlocket på ett 

ställe och mjölkkartongen på ett annat. Ju mer man arbetar och pratar om återvinning är det ett steg 

åt rätt riktning med miljöpåverkningar och barnen lägger grunden för sitt lärande om återvinning 

tidigt i livet. 

Ett viktigt mål med förskolans verksamhet menar Utbildningsdepartimentet (2010) är att arbeta för 

att utbilda kommande generationer till att förstå och kunna agera för att sträva efter en hållbar 

framtid. De fortsätter med att förskolan ska bidra till att barn utvecklar en kännedom om hur 

människan, samhället och naturen påverkar det ekologiska kretsloppet. Detta ska man arbeta med så 

att intresse, värderingar och kunskaper börjas byggas upp under tidiga år 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Skolverket (2016) uttrycker hur man bör arbeta på ett övergripande plan, vilket är att lärandet ska 

byggas på både samspelet mellan barn och vuxna, samt mellan barn och barn och att barngruppen 

ska bemötas som en inflytelserik och verksam del i utveckling och lärande. Ett utav målen med 

verksamheten är att bidra till att barnen lär sig ta hand om natur och miljö. De ska förstå sin 

delaktighet i naturens kretslopp, och förstå hur vardagsliv och arbete kan bidra till en bättre miljö 

här och nu samt i framtiden. Vidare menar Skolverket (2016) att barnen ska få utrymme för sina 

egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande. Detta kopplar till vad förskolan ska arbeta 

med, som bland annat är kreativitet, flexibilitet och problemlösning, vilka är tre viktiga 

komponenter i lärandet om återvinning då dessa egenskaper är en del av förståelsen av 

hållbarhetsfrågor (Engdahls, 2012; Ärlemalm-Hagsér, 2013). 

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

 och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. (Skolverket, 2016. S.7). 

 

Eva Ärlemalm-Hagsér (2013) hävdar att förskolan är en plats där barnen får utveckla sin sociala 

förmåga och sitt agerande. Hon lyfter att det finns få studier om hållbarhet i förskolan och att det 

behövs mer forskning om området för att få mer kunskap om det. Vidare menar Ärlemalm-Hagsér 

(2013) att dagens barn och unga ses som viktiga aktörer angående både det lokala som det globala 

arbetet med hållbar utveckling både nu och i framtiden, då de är framtidens vuxna.  

 För det andra behöver lärande för hållbarhet med dess kunskapsinnehåll kritiskt granskas för 

 att synliggöra dess explicita och immanenta pedagogik. I och med att förskolans läroplan 

 reviderades 2010 och fokus på ämnesinnehållet har stärkts (Skolverket, 2010), har frågan om 

 vad som ses som viktig kunskap i relation till förskolebarn och förskolan fått ny aktualitet då 

 det ligger i tiden. (Ärlemalm-Hagsér, 2013. S.20). 

 

En vetenskaplig artikel från Kahriman-Öztürk, Olgan och Güler (2012) lyfter barnens idéer och 

hållbara metoder för att minska sopor bör stimuleras och ges erfarenheter i tidig ålder, samt att 

pedagogerna bör kompetensutvecklas för att kunna ge barnen just detta. Deras studie visar att 

barnen har en positiv inställning till miljöfrågor och att de vet att man ska skydda miljön 

(Kahriman-Öztürk, m.fl. 2012). 

 

Återvinning innebär att avfallet blir ersättning för annat material eller förbereds för att komma till 

nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återanvändning (Avfall Sverige, 2018). 

Sveriges Avfallsportal (2017) menar att när man återvinner så tas farliga ämnen hand om på ett 

säkert sätt, utan att skada människor och miljö. Vidare hävdar de att det mesta av det vi återvinner 

kan bli nya produkter, vilket sparar på energi och naturresurser till skillnad om man skulle tillverka 

samma produkt från början. De tar upp att om man slänger skräp i naturen riskeras det att läcka 
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farliga ämnen, och dessutom tar det lång tid för naturen att bryta ner skräpet. Glas tar en miljon år 

att bryta ner för jorden, plastbesprutat papper tar fem år och aluminium kan ta mellan 200 och 500 

år för naturen att bryta ner. En vetenskaplig artikel av Glynne Mackey (2012) hävdar hon att om 

barn får en tidig inställning där man får utveckla sin kompetens och sitt självförtroende genom att få 

ta beslut, känna, samt verka för miljön leder det till målinriktade åtgärder. Vidare menar hon att det 

är betydelsefullt att barnen redan i förskoleåldern får vara med i sociala och miljömässiga frågor, 

vara delaktig i möjliga lösningar och att få komma med sina egna idéer och bidrag (Mackey, 2012). 

Detta menar Bautista, Bull, Moreno-Núñez och Ng (2018) är för att stärka barnen så att de 

medvetna om återvinningens betydelse. I sin studie lyfter de att pedagoger vill bygga på barns 

erfarenheter och ge dem verkliga exempel. Det man måste komma ihåg är att använda sig utav mer 

dialogiska interaktioner, då barn behöver få en röst i samtalet om hållbarhetsfrågor. De menar att 

istället för att personalen agerar som sändare av information bör man agera som medkonstruktörer 

av kunskap, attityder samt beteende för en mer hållbar framtid (Bautista, m.fl. 2018). Alltså att 

pedagogen ska prata om vad man gör och varför man gör det i interaktion med återvinning.  

 

Det finns studier som visar på hur man kan arbeta med återvinning i förskolan och en avhandling av 

Borg (2017) är en utav dem. Hon visade på att dagens barn hör samtal via familjemedlemmar och 

media om sinade naturresurser, miljöpåverkningar och dess effekter. Barn är potentiella offer för 

dessa förhållanden och kan komma att påverkas fysiskt och socialt. Hon lyfter att man bör förhålla 

sig till detta i förskolan då det är en del utav barnens vardag. Hon menar att när man fått in en rutin 

som exempelvis är att sopsortera och värna om miljön är det svårt att få bort en sådan rutin då det 

sitter i oss (Borg,2017). I förskoleverksamheten får man börja med att ta ner det till en vardaglig 

nivå så att barnen förstår som till exempel återvinning. Borg (2017) fortsätter med att det är viktigt 

att man lär barnen redan i tidigt stadie det vi vet och kan om miljön och vad vi kan göra för att få ett 

bättre hållbart samhälle. Resultaten som presenteras i Borgs studie upplyser om att under de senaste 

åren har barnen som går sista året i förskolan uppnått kunskaper om exempelvis sortering av 

återvinningsprodukter samt om miljöns påverkan av transportsätt. Resultaten från hennes studie 

visade även på att barnen får mer kunskaper om hållbarhetsfrågor om de fysiskt får vara med och 

arbeta, än att bara vara med i diskussioner. Det fanns även ett positivt samband mellan barnens 

lärande och pedagogernas delaktighet samt mellan barn och vårdnadshavare. I Kahriman-Öztürk 

m.fl. (2012) studie har vårdnadshavare och förskola ett samarbete så barnen tar med sig material 

hemifrån som sedans används på förskolan. På förskolan förs en muntlig interaktion om vad man 

kan återanvända materialet till och sedans görs det praktiskt också. Borg, Winberg och Vinterek 

(2017) menar att fakta- och förståelsekunskap och ändamålsenlig kunskap som handlar om 

hållbarhetsfrågor har ett positivt förhållande mellan barn och förskola samt mellan barn och 

vårdnadshavare. Det främsta vikten är dialogen mellan pedagog och barn i fakta- och 

förståelsekunskapen. Studien av Borg m.fl. (2017) stödjer argumentet om att förskolan spelar en 

viktig roll i att utveckla barns kunskaper om hållbarhetrelaterade frågor. 

 

Engdahl (2012) påpekar att forskning visar på att en utav de viktigaste sakerna att tänka på när man 

arbetar med hållbarhet i förskolan är att utveckla nya sätt att tänka. Fantasi och 

problemlösningsförmåga är två centrala kompetenser för att ha ett nytänkande. Hon har sett att 

möten och dialoger är betydelsefulla perspektiv i arbetets gång samt att ha förmåga att göra sin röst 

hörd och att agera. Förskolans arbete för ett hållbart samhälle kan bidra till att barnen tar med sig 

denna livsstil hem så deras vårdnadshavare och andra runt omkring dem utvecklar vardagsrutiner 

som är i harmoni med en hållbar livsstil (Engdahl, 2012). Sandell m.fl. (2003) tar upp att för att 

jordens resurser ska räcka bör vi lära oss ett förhållningssätt som innebär att man har valmöjligheter 

och att ens val får konsekvenser. Vidare menar dem att genom ökad kunskap om återvinning och 
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ökad förståelse av konsekvenserna så kan vi tillsammans med barnen utveckla ett ansvar för jordens 

resurser (Sandell, m.fl. 2003). 

 

 Davis (refererad till i Ärlemalm-Hagsér, 2012) menar att det finns tre tydliga inriktningar  

(…) barns förhållande till naturen – lärande i naturen, barns förståelse av olika fenomen i 

naturen – lärande om naturen, samt studier där barn själva är aktörer – lärande för miljön. 

(Ärlemalm-Hagsér, 2012. S.3). 

Den första inriktningen om barns förhållande till natur hävdar Louv (refererad till i Ärlemalm-

Hagsér, 2012) att barn är mindre och mindre i möten med natur. Det framkommer att genom att 

man vistas i naturen kan man se barns utveckling om respekt, vördnad, kunskap om natur och miljö. 

Med den andra inriktningen kan man se att barn vid fyra års ålder har uppfattningar om sin 

omgivning samt kunskaper om vilka effekter miljöförändringar har. Den sista inriktningen, studier 

där barn själva är aktörer har med både natur och socio-kulturella dimensioner av hållbarhet menar 

Louv (refererad till i Ärlemalm-Hagsér, 2012). Inriktningarna går in i varandra och man kan koppla 

dem till återvinning genom barns förståelse av olika fenomen i naturen, kan man använda sig utan 

sopsortering. Med sopsortering och diskussion ökar medvetenheten om vad som händer om man 

slänger sopor i naturen.  

 Barnen hade även kunskap om miljön och uppfattningar om miljöfrågor och egna åsikter och 

 idéer om vad som går att göra för att få tillstånd en hållbar framtid. (Ärlemalm-Hagsér, 2012. 

 S.4). 

Ertürk Kara, Aydos och Aydın (2015) har i sin vetenskapliga artikel tittat på och hävdar att 

utbildning om miljön som baseras på erfarenheter bör börja under de tidiga åren av livet och att 

erfarenheter är viktigt för att skapa livslånga attityder, värderingar och beteendemönster. 

 

Säljö (2011) påpekar att Vygotskij hävdar att språket är nyckelrollen i det sociokulturella 

perspektivet. Vidare menar han att språket är den mest verksamma mekanism som man kan komma 

i kontakt med och det är genom språket som man kan bli delaktig i sociokulturella erfarenheter. 

Mediering av olika sociala handlingar är ett grundläggande antagande för det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2011). Detta skulle kunna innebära att om man har erfarenheter av återvinning 

hemifrån kan man dela med sig dem till barngruppen på förskolan och genom detta får de andra 

barnen mer kunskaper. Vygotskij menade att för att människan ska kunna tänka och kommunicera 

så behöver man använda sig utav redskap (Säljö, 2011). Vidare menar han att det finns två olika 

slags redskap, fysiska och psykologiska. För att ta ner det till förskoleverksamheten kan man ha en 

liten miljöstation på avdelningarna med det som används i förskolan, som papper och plast där 

barnen praktiskt får lära sig och prata om det tillsammans. Säljö (2011) fortsätter med att det absolut 

viktigaste psykologiska redskapet vi har är språket. Sociokulturella erfarenheter förmedlas genom 

språket. Vidare menar han att språket är länken mellan samhället och individen, då man med språket 

kan kommunicera både med människor och inom människor. Genom samtal i barngrupp om 

återvinning ger vi varandra kunskaper och reflektera över det. Genom språket med andra byggs 

sociala erfarenheter upp och när individen använder dessa kunskaper med andra exponeras nya 

grupper (Säljö, 2011). För att sammanfatta det kort finns ett citat som lyder:  

 Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ 

 och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. (Skolverket, 2016. S.6).  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa förskollärares uppfattningar om arbetet med återvinning.  

 

1.4 Frågeställning  
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Frågeställningarna som besvarar studiens syfte är: 

 

• Vilken inställning har förskollärare till återvinning? 

• Hur arbetar förskollärarna med återvinning i förskolan? 

• Vad finns för hinder med att arbeta med återvinning i förskolan? 

 

2. Metodval 

 

2.1 Urval 

Studien genomfördes genom att åtta förskollärare intervjuades på fyra olika kommunala förskolor. 

Förskolorna ligger i en kommun i Mellansverige. Jag ville ha en spridning av förskolor, fast att de är 

i samma kommun, därför blev mitt urval att ha två relativt nyöppnade förskolor och två förskolor 

som funnit länge. De två relativt nyöppnade förskolorna har varit verksamma i två månader samt 

fyra år. De två andra förskolorna har varit verksamma i flera årtionden. Åldrarna på förskollärarna 

och hur länge pedagogerna varit verksamma inom barnomsorgen varierar mycket, vilket ger en 

bredd då det bidrar till ökad erfarenhetsbakgrund och på grund av detta ökar chansen att finns de 

mest betydelsefulla uppfattningarna och varianterna av dem (Johansson, m.fl. 2010). Förskollärarna 

och förskolorna har fiktiva namn i studien, detta för att skydda deras identitet. Kraven för att delta i 

min studie var att man skulle vara utbildad förskollärare. 

 

Myran och Boet är två avdelningar på förskolan Ett. Förskolan ligger lite utanför centrum, nära till 

skogen och är mer utav en uteförskola. Detta är en utav de förskolor som jag intervjuat som funnits 

länge. På båda avdelningarna är barnen ett till fem år. Maria på Myran har jobbat sedan 12 år 

tillbaka, och Birgitta på Boet har jobbat i 20 år.  

 

Granen och Tallen är också två avdelningar förskolan Två. Precis som förra ligger också denna 

förskola lite utanför centrum med skogen nära inpå. Den här förskolan har funnits under lång tid. På 

denna förskola har de ett till fem års avdelningar. Petra på Granen har arbetat inom barnomsorgen i 

22 år. Anna på Tallen har jobbat i 14 år. 

 

Masken och Rosen är två avdelningar på förskolan Tre som är relativt nyöppnat, den har funnits i 

fyra år nu. Denna förskola ligger också lite utanför centrum, det är en bit att gå för att komma till 

skolan, men fotbollsplaner och fridrottsplaner finns i närheten. På avdelning Masken är barnen ett 

till tre år och på avdelning Rosen är de fyra till fem år. Monica på Masken har arbetat i 25 år och 

Rosa på Rosen har också arbetat i 25 år.  

 

Alfred och Emil är två av avdelningarna på en ny förskola, Fyra som öppnade i slutet på januari 

detta året. Förskolan ligger utanför centrum i ett bostadsområde med en skogsdunge som närmsta 

granne. På avdelning Alfred är barnen ett till två år och förskolläraren Annika har jobbat sedan sju 

år tillbaka. På Emil är det fyra till fem års avdelning och Emma är nyexaminerad och har jobbat i 

två månader. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Den valda undersökningsmetoden är kvalitativ intervju. Valet av metod föll på intervju eftersom det 

är ett bra tillvägagångsätt att få veta förskollärarnas åsikt av arbetet med återvinning. Kvalitativ 
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intervju ska användas för att jag ska få veta ur pedagogernas perspektiv hur de arbetar med 

återvinning, således för att få veta deras tankar kring ämnet. Följdfrågor är med så att man verkligen 

förstår hur informanterna menar (Johansson & Svedner, 2010). Data samlades in efter informerat 

samtycke av förskolechefer samt av de deltagande förskollärarna (Christoffersen & Johannessen, 

2015). I mina frågeställningar har jag valt att behandla vad förskollärarna har för inställning, hur de 

arbetar och vad det finns för hinder med återvinning. Det är de punkterna som mina intervjufrågor 

har som utgångspunkt (se bilaga 1). Sju av åtta intervjuer spelades in. Med hjälp av inspelning 

under intervjuer får man mer fokus på vad samtalet för att senare kunna lyssna på vad som sagts och 

bearbeta innehållet. Med hjälp av inspelning kan man lyssna flera gånger och med det höra 

informantens tonläge, vilka ord som används och pauser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

2.3 Etiska hänsynstaganden 

Enligt Annika Löfdahl (2014) ska man få godkännande av förskolechefen innan man kontaktar 

förskolan, vilket gjordes. När telefonsamtalet till förskolan genomfördes berättade jag om att man 

när som helst får kontakta mig och avbryta sin medverkan utan att några konsekvenser eller frågor. 

Jag pratade även om samtyckesbrev, vad det är och att det kommer vara med under intervjun så vi 

tillsammans går igenom det och informanten ska skriva under (Cooper, föreläsning 29 januari). 

Innan intervjuerna pratade vi om att det kommer vara omöjligt att identifiera både förskola och 

personal (Johansson & Svedner, 2010) samt att mitt arbete kommer att läggas ut på internet om 

informanten skulle vilja ta del utav den (Vetenskapsrådet, u.å). 

 

2.4 Procedur 

För att påbörja min undersökning togs i god tid kontakt via mejl till förskolecheferna på de förskolor 

där jag tänkt utföra min undersökning. I mailet beskrevs vem jag är, vad mitt ämne handlar om, det 

vill säga biologi, samt att inriktningen på min studie är pedagogernas uppfattningar och arbete till 

återvinning. I slutet bads om tillåtelse om att få genomföra min undersökning på dennes område. 

Två förskolechefer kontaktades och jag fick godkännande av dem båda två. 

 

Efter detta ringde jag de tänkta förskolorna för att få ett godkännande av en förskollärare på två 

avdelningar per förskola. Jag berättade vem jag är och vad min studie går ut på. Alla godkände att 

de kunde vara med på intervju och vi bokade datum för när intervjuerna skulle äga rum. Redan 

under telefonsamtalet pratades det om att de får avbryta sin medverkan när som helst och att 

samtyckesbrev kommer att vara med till intervjun där det står mer information. Innan intervjun fick 

de läsa igenom och skriva under samtyckesbrevet (bilaga 2). Två kopior skrevs ut så att jag fick 

med mig ena och informanten fick det andra samtyckesbrevet om hen skulle vilja kolla igenom igen 

eller kontakta mig. 

 

Jag genomförde pilotintervjuer, med två av mina familjemedlemmar. Efter intervjuerna reviderades 

mina frågor så de blev tydligare för mina pilotinformanter och ändrade ordningen så jag kände att 

de kom mer naturligt och i rätt ordning. 

 

Alla intervjuer utom en gjordes i ett enskilt rum på respektives förskola. Med den informanten jag 

inte gjorde det med satt vi kvar ute med barnen då informanten tyckte att vi lika gärna kunde vara 

kvar ute, den intervjun spelades inte in med risken att ett barn kunde ha kommit. Resterande 

spelades in med hjälp av videokameran på min mobiltelefon. Mobiltelefonens kamera låg ned mot 

bordet så ingen skulle filmas, och detta var okej för informanterna. Intervjuerna börjades med frågor 

som hur länge de arbetat i förskolan, vilken ålder det var på barnen på avdelningen för att få en 
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lättsammare start på intervjuerna. Under intervjuernas gång antecknade jag lite kort om vad som 

sades. Under intervjuerna ställdes följdfrågor för att informanterna skulle förtydliga sina svar, eller 

fördjupa dem ytterligare. För att visa att jag lyssnade nickade jag, instämmande mm:ande och 

upprepade deras svar. Längden på intervjuerna var mellan fem och åtta minuter. 

 

Jag intervjuade båda avdelningarna på en förskola direkt efter varandra. Första intervjudagen 

intervjuade jag fyra förskollärare. Min andra intervjudag intervjuades två förskollärare, och två 

intervjuer på dag tre. Det tog åtta dagar mellan första och sista intervjun.  

 

2.5 Databearbetning 

Efter intervjuerna lyssnade jag på den inspelade empirin och transkriberade varje intervju var för sig 

på datorn i ett textdokument. Intervjun som inte spelades in renskrevs också in i textdokumentet i 

datorn utifrån mina anteckningar där jag skrivit ordagrant vad informanten sagt. När det var gjort 

börjades arbetet med att bearbeta min insamlade data genom att jag samlade ihop pedagogernas svar 

till varje fråga i enlighet med Christoffersen och Johannessen (2012). Varje informant fick en egen 

färg så jag tydligt kan se vem som sagt vad. När det var gjort kategoriserade jag pedagogernas svar 

och skrev in dem under tre olika rubriker, som är Förskollärarnas inställning till återvinning, Arbetet 

med återvinning i förskolan samt Hinder med att arbeta med återvinning i förskolan. 

 

3. Resultat  

Här redogörs resultaten som framkom genom min studie om återvinning i förskolan utifrån 

förskollärarnas syn. 

 

3.1 Förskollärarnas inställning till återvinning 

Tabell 1. Återvinning på förskolan eller i hemmet. 

Förskola Avdelning/ 

Barngruppens ålder 

Pedagog Återvinner på 

förskolan 

Återvinner hemma 

Ett Myran/ 1-5år Maria  X 

Ett Boet/ 1-5år Birgitta  X 

Två Granen/ 1-5år Petra X  

Två Tallen/ 1-5år Anna  X 

Tre Masken/ 1-3år Monica  X 

Tre Rosen/ 4-5år Rosa  X 

Fyra Alfred/ 1-2år Annika X  

Fyra Emil/ 4-5år Emma  X 

Sex av åtta förskollärare som intervjuades sa att de återvinner hemma, och de andra två sa att de 

återvinner på förskolan när frågan om deras erfarenhet av återvinning kom. ”Här hos oss återvinner 

vi papper och plast” sa Petra på Granen. Anna på Tallen berättade att de har en liten 

återvinningscentral i byggnaden, men att det bara är de vuxna som går dit, då hon menade att de var 

tvungna att gå igenom städerskans lokal och att barnen inte får vara där. Ändå svarade hon på att 

hon återvinner hemma, och inget på förskolan. Alla avdelningarna förutom Masken och Rosen som 

besöktes har dessutom olika kärl vid måltiderna, en till matavfallet och en till övrigt skräp som 

smörpaket och servetter. Här ser man även att på förskola Två och Fyra gör de olika mellan 

avdelningarna med vad de anser är återvinning. 
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När det gällde pedagogens syn på återvinning svarade Birgitta på Boet och Petra på Granen att de 

har en positiv inställning till återvinning i arbetslaget.  

 Där kan det ju även bli diskussion, vissa tycker att barnen ska rita på hela pappret och andra 

 tycker ju att det är deras konstverk, de ska få rita hur mycket eller lite de vill. 

Sa Birgitta på Boet och påpekade att personalen gör lite olika med bland annat papper barnen ritar 

på. Petra på Granen menade att arbetslaget har en bra inställning till återvinning, men trots att de har 

en positiv inställning och tycker att det är viktigt så framkommer det att de inte arbetar mycket med 

återvinning. Anna på Tallen har själv en positiv inställning till återvinning i verksamheten, men 

anser att hennes arbetslag har en negativ syn på det, ”Äh! Det är ju ingen idé, det kommer till 

samma ställe i alla fall.” menade Anna att de andra pedagogerna tyckte. Annika och Emma som 

arbetar på Alfred och Emil svarade att de inte pratat om det, då de öppnade för ett par månader 

sedan och inte hunnit prata igenom om det ännu. 

 

 

3.2 Arbetet med återvinning i förskolan 

Tabell 2. Barnens delaktighet i arbetet med återvinning i förskoleverksamheten. 

Förskola Avdelning/ 

Barngruppens ålder 

Pedagog Ja Nej 

Ett Myran/ 1-5år Maria  X 

Ett Boet/ 1-5år Birgitta X  

Två Granen/ 1-5år Petra  X 

Två Tallen/ 1-5år Anna X  

Tre Masken/ 1-3år Monica  X 

Tre Rosen/ 4-5år Rosa  X 

Fyra Alfred/ 1-2år Annika  X 

Fyra Emil/ 4-5år Emma  X 

 

Av samtliga svarade sex av informanterna att barnen inte är involverade med återvinning i 

förskolan. Birgitta på Boet och Anna på Tallen förklarade att barnen på deras avdelningar är 

involverade, genom exempelvis att de har pappersinsamling där barnen kan slänga papper de målat 

på och inte vill ha kvar och att de får hjälpa pedagogerna att bära pappkartonger. På båda de 

avdelningarna är barnen mellan ett till fem år. Rosa på Rosen och Maria på Myran som jobbar med 

barnen i åldrarna ett till tre år sa att det inte går att arbeta med återvinning med så små barn, då de 

inte förstår det. Avdelningarna Alfred och Emil menade på att de inte kommit igång än då de 

startade för bara ett par månader sedan, men båda hoppades och trodde att de skulle arbeta med 

återvinning i verksamheten. ”Vi har ju börjat spara saker, som mjölkkartonger och så, så vi kan 

använda det senare” sa Emma på Emil.  

 

Alla förskolorna utom förskola Tre har två olika kärl vid måltiderna. De slänger matrester i ena och 

övrigt som smörpaket och papper i den andra. Ingen av förskolorna pratade om barnens involvering 

i matsituationerna där de har olika kärl att slänga i.  

 

När jag ställde frågan om barnen själva pratar om återvinning eller ställer frågor om det svarade 

Petra på Granen och Monica på Masken att det har hänt att barnen tar upp något, Monica berättade 

att det är ifall något barn varit med föräldrarna till återvinningscentralen eller soptippen som de 

berättat det. Dock är det ytterst sällan barnen tar upp sådant menar de båda två. Resterande sex 

informanter svarade att barnen inte alls tar upp någon fråga eller pratar om återvinning. Maria på 
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Myran menade på att på hennes avdelning är det på grund av åldern, att de är för små. ”Det blir väl 

inte nått mycket prat... just på grund av åldern”. 

 

Tabell 3. Diskussion om återvinning tillsammans med barnen. 

Förskola Avdelning/ 

Barngruppens ålder 

Pedagog Ja Nej 

Ett Myran/ 1-5år Maria  X 

Ett Boet/ 1-5år Birgitta X  

Två Granen/ 1-5år Petra X  

Två Tallen/ 1-5år Anna  X 

Tre Masken/ 1-3år Monica X  

Tre Rosen/ 4-5år Rosa X  

Fyra Alfred/ 1-2år Annika  X 

Fyra Emil/ 4-5år Emma  X 

 

På frågan om pedagogerna diskuterar om återvinning med barnen svarade hälften ja och hälften nej. 

Samtliga som svarade ja hade spontana diskussioner, att när det kommer upp något så tar de det då. 

”Men oj titta nu kom sopbilen och tar våra sopor och åker till sopstation. Alltså sådana grejer.” sa 

Maria på Myran var ett exempel på vad de kan prata om med barnen som har med återvinning att 

göra. När jag frågade om de utvecklar det och pratar om varför sopbilen kommer eller vad som 

händer med soporna efter att sopbilen släppt av det vid sopstationen, hade de aldrig pratat mer om 

det. Maria sa att hon aldrig tänkt att man kan utveckla det vidare. Enda gången de som jag 

intervjuade haft planerad diskussion var när de fick de olika kärlen till måltiderna. Då satt de vid 

samlingen och berättade lätt fattat vad som skulle hända. Anna som i tabell 2 sa att barnen är 

involverade i arbetet med återvinnig svarade nej på att pedagogerna pratar om återvinning med 

barnen. Här kan vi även se att det är de avdelningarna som har småbarnsavdelning eller 

storbarnsavdelning som svarat likadant, med ett ja, och de avdelningarna med barngrupp mellan 1-5 

år har svarat olika. 

 

3.3 Hinder med att arbeta med återvinning i förskolan 

Enligt samtliga åtta förskollärare är återvinning i förskolan viktigt. Birgitta på Boet och Annika på 

avdelning Alfred svarade att det är på förskolan man lägger grunden för allt lärande och Annika sa 

”Vi för ju vidare med vårat intresse”, vilket Emma på avdelning Emil också menade när hon pratade 

om att pedagoger också måste vara nyfikna och ha viljan att ta reda på saker och ting. 

 

Tabell 4. Hinder som pedagogerna anser finns i förskolan som försvårar återvinningsarbetet. 

Förskola Avdelning Pedagog Brist på 

praktiska 

förutsättningar 

Tidsbrist Mer 

prioriterade 

aktiviteter 

Personliga 

åsikter 

Arbetar inte 

med 

återvinning 

Ett Myran Maria X X    

Ett Boet Birgitta X     

Två Granen Petra  X X   

Två Tallen Anna X   X  

Tre Masken Monica X    X 

Tre Rosen Rosa X     

Fyra Alfred Annika X X    

Fyra Emil Emma X     
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Brist på praktiska förutsättningar var det sju stycken som tyckte var ett hinder. Med det menas med 

att förskolorna inte får gå till återvinningsstationer, att det inte finns plats på verksamheten att ha 

källsortering eller att det inte finns några direktiv uppifrån om återvinning. Tid var också något som 

vissa pratade på, att det är så mycket annat som ska göras så återvinning faller undan. Anna på 

Tallen tog upp personliga åsikter, hon menade på att majoriteten av arbetslaget var negativt inställda 

till återvinning och hon som var för återvinning och ville arbeta mer med det orkade inte vara själv 

att arbeta med återvinning. När Monica på Masken fick frågan om hon ser några hinder eller 

problem med att arbeta med återvinning i förskolan fick jag svaret ”Nej. Vi har ingen återvinning i 

förskolan, så därför blir det inget problem”, där blev min följdfråga varför och svaret som följde var 

att barnen var för små så de kunde inte gå till någon återvinningsstation, vilket resulterar i att 

arbetslaget får ta egna bilar och återvinna, vilket de inte vill göra och då blir det inte av. Senare 

under intervjun sa hon  

 Det kan det ju va i och för sig ett annat sätt med återvinning, vi använder ju toarullar till 

 pyssel. Vi återvinner själva… lite tidningar och plastlock, småskräp… det blir ju mer den 

 biten. 

 

Tabell 5. Pedagogerna anser att barnen är nyfikna på återvinnig. 

Förskola Avdelning/ 

Barngruppensålder 

Pedagog Ja Nej Vet ej 

Ett Myran/ 1-5år Maria X   

Ett Boet/1-5år Birgitta  X  

Två Granen/1-5år Petra X   

Två Tallen/ 1-5år Anna X   

Tre Masken/ 1-3år Monica  X  

Tre Rosen/ 4-5år Rosa  X  

Fyra Alfred/ 1-2år Annika   X 

Fyra Emil/ 4-5år Emma   X 

 

De som svarade ja sa att barnen är nyfikna på och att de inte lagt märke något extra intresse vid just 

återvinning. Petra på Granen sa  

 De äldre barnen har lite mer koll på det. Men 1-2 åringar har ingen aning om vad det innebär. 

 De är för små. Men när de är 5-6 år då vet de lite mer, har lite koll på vad det innebär. 

Anna på Tallen pratade också om att de vet vad det innebär. Birgitta på Boet som svarade nej 

menade att det ligger hos oss pedagoger att göra det intressant och att de tyvärr inte har arbetat med 

att försöka göra det intressant. Båda de andra två som svarade nej var Monica på Masken och Rosa 

på Rosen då de inte arbetar med återvinning så de visste inte. Här kan vi se ett mönster på alla 

förskolor förutom Ett. Ett är den enda förskolan av de intervjuade som inte tyckte likadant angående 

barnens nyfikenhet om återvinning, annars ansåg avdelningarna i samma förskola likadant, oavsett 

ålder på barnen. 

 

 

4. Diskussion  

Under diskussion kommer lyfts fyra olika delar upp som är väsentliga. Rubrikerna är 

resultatdiskussion, tillförlitlighet, metoddiskussion, avslutande diskussion samt vidare studie.  

 

4.1 Resultatdiskussion 
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Resultatet visar på ett generellt mönster av de avdelningarna som besöktes, som är att ingen arbetar 

planerat med återvinning. På förskola Två finns det en miljöstation i byggnaden, vilket Anna på 

Tallen berättade om, där bara de vuxna får gå dit. Kanske är det därför hon anser att de inte arbetar 

med återvinning, för att barnen inte får följa med och sopsortera. Ändå har de pappersinsamling på 

avdelningen, vilket jag anser gör barnen involverade. Enligt mig så säger Anna emot sig själv. Detta 

visas på då hon i tabell 1 inte säger något om att de återvinner på förskolan men i tabell 2 säger att 

barnen är involverade med återvinning. Sedan säger hon i tabell 3 att pedagogerna inte pratar om 

återvinning med barnen.  Det kan bero på att hon vill arbeta mer med återvinning, men inte 

arbetslaget, vilket gör att hon inte ser vad som redan finns. Hennes arbetslag har en negativ 

inställning till återvinning. Det som en människa ser som ett miljöproblem är inte säkert att en 

annan gör likaså, vi har alla olika värden och intressen och olika uppfattningar om vad som är rätt, 

orätt och viktigt (Sandell, m.fl. 2003). Jag förstår Annas uppgivenhet, samtidigt som jag kan tycka 

att med tanke på den andra avdelningen, Granen, deras positiva inställning, varför inte göra något 

ihop med avdelningarna? Anna pratade även på att det skulle vara bättre om det kom direktiv om 

återvinning i förskolan, hon menade att då får man lägga sina personliga åsikter åt sidan och göra 

det man fått direktiv om. Ärlemalm-Hagsér (2012) är inne på samma sak och menar att på den 

politiska nivån så avpolitiserar man hållbarhetsproblematiken vilket resulterar till att det blir en 

fråga om individernas intresse. Petra som jobbar på samma förskola fast på avdelning Granen tycker 

att de arbetar med återvinning och ger exempel med papper och plast, men att barnen bara är 

involverade i pappersinsamlingen, men säger ändå att barnen inte är involverad (tabell 2). 

Arbetslagets inställning var positiv till återvinning anser Petra också. Petra var den enda som ansåg 

att de verkligen jobbar med återvinning, vilket de gör. Dock anser jag att de inte jobbar med det i 

den utsträckningen hon pratade om, då det kom fram som att det är det enda avdelningen jobbar 

med, då det tillslut kom fram att det de sorterar är maten och papper och inte gör något mer. 

 

Anna var inte den enda som sa emot sig själv, under undersökningen sågs ett mönster på att alla sa 

emot sig själva någon gång under intervjuns gång. Det som var röda tråden när de sa emot sig själva 

var att de inte arbetar med återvinning, fast det uppkom på att de arbetar med återvinning bara att de 

själva inte tänker på det eller ser det som återvinning. Petra på Granen sa först att de återvinner på 

förskolan (tabell 1) men barnen är inte involverade (tabell 2) ändå så pratar pedagogerna om 

återvinning med barnen (tabell 3). Min slutsats utav detta är att pedagogerna skulle behöva utveckla 

sin kompetens när det gäller hur man kan arbeta med återvinning i förskolan. Enligt kap 2. 34 § i 

Skollagen (SFS 2010:800) är det huvudmannen som ska se till så förskolepersonalen ges 

möjligheter till kompetensutveckling. Som pedagog gäller det att få upp ögonen och synliggöra det 

som gömmer sig i den dagliga verksamheten (Elfström, m.fl. 2014), då det garanterat finns flertalet 

saker att göra och prata om som har med återvinning att göra. Exempel är på alla förskolor utom 

förskola Tre som hade olika kärl vid måltiderna, det skulle vara ett bra samtalsämne vid matbordet 

att prata om varför man ska sortera i olika kärl, vad som händer om man slänger allt i samma och 

vad som händer med det efter det har varit på förskolan. 

 

Under intervjun med Maria på Myran så sa hon flera gånger att de inte jobbar med återvinning för 

barnen är för små (tabell 2) och att de inte pratar om det för barnen är så små så de förstår inget 

(tabell 3). Även Annika på avdelning Alfred sa att barnen är för små så det är ingen idé just nu 

(tabell 2) även fast hon i tabell 1 pratade om att de återvinner på förskolan. Yngre barn har potential 

att lära sig om abstrakta och naturvetenskapliga förlopp bara man har tilltro till barnens förmåga 

(Vikström, 2005). Vi bör ge barn tidiga erfarenheter, som att experimentera inom naturvetenskapen. 

Genom sådana här erfarenheter har barn med sig kunskapen genom livet, och i skolåren får en ökad 

förståelse (Helldén & Helldén, 2008). Om pedagoger pratar med barnen så involveras de på ett 

socialt plan. Det sociokulturella perspektivet, som ligger i grund för Vygotskijs tankar om att 
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lärandet sker i både ett socialt och ett kulturellt sammanhang (Säljö, 2011). Med en sociokulturell 

syn så har alla förskolor sina egna kulturella inslag som barnen växer upp med, tillsammans med 

kulturella sammanhang från familj och andra kompisar. Kunskap sker både inom individen och 

mellan individer, man är beroende av den omgivande miljön och man bygger vidare på de 

erfarenheter som man så länge kommit fram till (Elfstöm, m.fl. 2014). Mitt resultat visade att 

hälften av pedagogerna pratar om återvinning med barnen. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

så är kommunikationen det viktigaste redskapet man har (Säljö, 2011). Min analys utifrån detta är 

att kulturen i förskolorna jag besökt så är återvinning inte högt prioriterat, vilket kan resultera i att 

barnen växer upp utan att ta hänsyn till miljön och kanske har svårigheter att förstå vad återvinnig är 

och innebär. Jag tror starkt på att bara genom att prata om det så sätter det ett frö i barnen som kan 

komma att växa antingen hemma eller när barnet går i skolan och får undervisning om det. 

 

Mitt resultat visade att alla informanter anser att återvinning är viktigt i förskolan. Två av dem sa till 

och med att förskolan lägger grunden för allt lärande. Då de anser att det är viktigt med återvinning 

i förskolan skulle jag tycka att det kan väga upp för de hinder som de säger finns.  

 

Pedagogerna anser att det inte finns tillräckligt med resurser, som material eller plats, eller att tiden 

räcker till. Dessa hindren gör att de inte är motiverade eller inspirerade av att arbeta med 

återvinning med barnen, ”Det blir så tungt jobbat så man börjar inte med det” sa Monica på 

Masken. Jag tolkar detta som att pedagogerna och arbetslaget inte känner sig inspirerade av att 

arbeta med återvinning med barnen då de anser att det inte finns tillräckligt med resurser, som 

material eller plats, eller att tiden räcker till. Maria var en av de som sa att barnen är nyfikna på allt 

men de inte märkt av något extra vid just återvinning. Jag kan tänka mig att det beror på att de 

varken pratar om det eller återvinner något på förskolan. Birgitta på Boet, Monica på Masken och 

Rosa på Rosen svarade att barnen inte verkar nyfikna på återvinning (tabell 5). Birgitta sa ”Det 

ligger det ju även på oss att göra det intressant.” Om vi inte är intresserade eller försöker göra det 

intressant så kommer barnen inte heller tycka det är intressant. Jag kopplar detta även till att om 

barnen inte tycker det är intressant så är det självklart att de inte pratar om det.  

 Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 

 omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 

 verksamhet. (Skolverket, 2016. S.9). 

Enligt mig är det viktigt att det inte bara är barnen som ska vara utforskande och nyfikna, utan att 

det ska vi pedagoger också vara. Vi ska vara medutforskare och nyfikna tillsammans med barnen. 

 

4.2 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten på min studie påstår jag är ganska låg. Detta på grund av att under intervjuernas 

gång sa informanterna emot sig själva, vilket jag tolkar som att de har låg kunskap om återvinning 

och vad det faktiskt är för något. Dessutom fick jag korta svar, intervjuerna höll på i max åtta 

minuter, vilket är kort för att få fram genomförda svar enligt mig. Studien ger ändå en intressant 

inblick i hur pedagoger tänker kring arbetet med återvinning i förskolan. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Metodvalet i min studie har varit kvalitativa intervjuer då det på ett djupare plan ger mig svaret på 

mina frågor, än någon annan metod, som exempelvis enkät, då man inte skulle kunna ha med 

följdfrågor som passar den enskilde informantens svar. Det jag ville ha svar på är hur förskollärarna 

arbetar med återvinning och vilka faktorer som bidrar till detta.  
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Kvalitativa intervjuer är en flexibel metod som ger möjlighet till detaljerade och fylliga 

beskrivningar. Samtalet har en struktur som är knuten mellan mig och informanten och ett syfte som 

är att förstå hur de känner och arbetar med återvinning. Samtal är viktiga för att förstå varandra, vad 

man känner, tänker och menar (Christofersen & Johannessen, 2012). Om jag hade observerat hade 

jag inte förstått att de intervjuade pedagogerna känner att tiden inte räcker till och att de inte har 

resurser till att arbeta med återvinning. Antagligen hade slutsatsen blivit att de inte bryr sig.  

 

Till min studie valdes intervju för den ger möjlighet till att ge individuella och breda svar. Däremot 

blev intervjuerna inte fullt så enkelt med mina pilotintervjuer. Under pilotintervjuerna användes två 

familjemedlemmar, enligt mig är detta ett användbart verktyg då man får utmana förmågan att 

lyssna på vad intervjuaren säger och ställa följdfrågor som passar in, formulera om frågorna så de 

blev tydligare för informanten. Jag visste att det skulle bli svårare när de riktiga intervjuerna skulle 

äga rum, vilket det var, då mina nerver tog över lite för mycket. Mina familjemedlemmar som inte 

arbetar inom barnomsorgen tyckte mina frågor lät bra efter några justeringar, men när intervjuerna 

gjordes fick jag förklara mig tydligare några gånger, då vissa av informanterna inte förstod frågan 

ordentligt. 

 

Från början var min idé att ha semistrukturerad intervju, men under samtliga intervjuernas gång 

blev de strukturerade. Min intervjuguide som var tänkt som ett stöd för mig, blev istället en mall jag 

gick efter, bara mina följdfrågor blev utifrån informantens svar. Inspelning användes, vilket jag ser 

några fördelar med, vilket är att under intervju kan man som intervjuare koncentrera sig till fullo på 

vad informanten säger vilket bidrar till att få fram följdfrågor som passar informantens svar. 

Dessutom är det ett bra sätt att själv få reflektera när man lyssnar på det inspelade materialet hur 

man kan gå tillväga för att göra bättre ifrån sig nästa gång. Det negativa som jag kan tänka mig 

finnas med att spela in intervjuer är att informanten blir nervös över att bli inspelad, men det var 

inget som märktes av med mina informanter, de förstod att det skulle underlätta för mitt fortsatta 

arbete när under transkriberingen. Det andra negativa med inspelning just transkriberingen. Att det 

tar tid, vilket det gjorde.  

 

Under telefonsamtalen blev förskollärarna först tveksamma och sa att de inte arbetar så mycket med 

återvinning, men att jag fick komma efter frågan om att få utföra min undersökning där. När 

intervjuerna var igång var de flesta korta i sina svar även fast jag försökte få fram mer genom att 

ställa frågor som ”Hur menar du då?”. Jag fick känslan av att informanterna tyckte det var lite 

jobbigt med intervjun då de kanske insåg att de inte har så stor kunskap om återvinning. 

 

4.4 Avslutande diskussion 

Min studie visade på att pedagoger inte anser att de arbetar så mycket med återvinning, vilket 

överensstämmer med min egen erfarenhet av förskolors arbete i den här kommunen. Det är 

förvånansvärt då det är ett aktuellt ämne, min slutsats är att de inte arbetar med det på grund av litet 

intresse, vilket det var på några av förskolorna. Men framförallt på grund av tidsbrist och inga bra 

förutsättningar, vilket majoriteten av intervjuerna syftade på, vilket går att ändra på genom att se till 

att tiden räcker till och prata med förskolechefen om att få bättre förutsättningar, som exempelvis 

källsortering och mer information så kompetensen bland pedagogerna ökar. Enligt mig var det 

intressant utifrån min analys att de nyöppnade förskolorna som jag trodde skulle arbeta mer med 

återvinning, var de som gjorde det minst. Den förskolan som öppnade för två månader sedan kan jag 

förstå. Men avdelningarna Masken och Rosen blev jag faktiskt förvånad över att de var så negativt 

inställda till återvinning och inte arbetade med det. Där kan man fråga sig om det är beroende på 

utbildningsfilosofi, vad man har för syn på utbildning generellt. Utbildningsfilosofiska 
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uppfattningar att utgå från är varför – motiven till undervisning, vad – undervisningens innehåll, 

samt hur – på vilket sätt undervisningen bedrivs (Sandell, m.fl. 2003). Utifrån resultatet tolkar jag 

även att förskolecheferna inte prioriterat att ha fokus på återvinning då min åsikt är att de borde sett 

till att tid och förutsättningar skulle ges möjlighet till. 

 

4.5 Vidare studie 

Mina resultat kan inte säga hur alla inom denna kommun arbetar. Däremot kan man ställa sig frågan 

om det var av slump alla mina intervjuer kom på ställen där de inte arbetar med återvinning, eller 

om flertalet av förskolorna inom kommunen faktiskt inte arbetar med återvinning i förskolan. I en 

vidare studie skulle jag vilja komplettera min intervju med observation för att få ut så mycket som 

möjligt, se om de kanske jobbar mer med återvinning än vad de tror. Jag skulle även vilja göra en ny 

intervju där fokus är på hur personalen kan börja arbeta med återvinning utifrån de förutsättningar 

de har idag, då min åsikt är att de till stor del inte arbetar med återvinning just på grund av att de 

anser sig ha dåliga förutsättningar. Ytterligare en metod är enkätundersökning för att se om 

majoriteten av förskolorna i denna kommun inte arbetar så mycket med återvinning, och i sådana 

fall ha intervju med förskolechefer för att få reda på hur de ställer sig till det.  
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Bilaga 1 Intervjufrågorna som användes vid intervjuerna av förskolans 

förskollärare. 
 

Fråga 1: 

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 

Fråga 2: 

Hur länge har du jobbat i denna barngrupp? 

 

Fråga 3: 

Hur gamla är barnen på denna avdelning? 

 

Fråga 4: 

Vad har du för erfarenhet av återvinning? Tex brukar ni återvinna på förskolan eller hemma? 

 

Fråga 5: 

Vad tycker du att ni som arbetslag har för inställning till återvinning i förskolan? 

 

Fråga 6: 

Är barnen involverade i arbetet med återvinning? 

Följdfråga: Kan du berätta? Hur ofta? Är de planerade? Spontana? 

 

Fråga 7:  

Finns det för problem med att arbeta med återvinning? 

Följdfråga: Vilka då?  

 

Fråga 8: 

Diskuterar ni pedagoger om återvinning med barnen? 

Följdfråga: Vad pratar ni om du? Vart? (tex direkt en fråga från barnen eller enbart på samling) 

 

Fråga 9: 

Pratar barnen själva om återvinning, ställer de frågor, tar de upp saker osv 

Följdfråga: Vad säger barnen? Vad ställer de för frågor?  

 

Fråga 10: 

Tycker du att barnen verkar nyfikna på det här med återvinning?  

Följdfråga: Hur märker du det? Vad gör ni då? 

 

Fråga 11: 

Hur viktigt anser du att det är att arbeta med återvinning i förskolan? 
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Fråga 12: 

Är det något annat du vill tillägga? 

 

Bilaga 2 Samtyckesbrevet som de intervjuade förskollärarna fick skriva 

under. 

 
Samtyckebrev 

 

Mitt namn är Maja Åhsberg och jag går termin 6 på förskollärarpogrammet vid Karlstads 

universitet. 

I min utbildning ingår det att skriva ett examensarbete och jag ska genomföra en studie om hållbar 

utveckling med fokus på återvinning. Jag vill veta om och i sådana fall hur ni arbetar med 

återvinning i förskolan. Jag vill även poängtera att det inte finns några rätta svar, utan jag är 

intresserad av vilka faktorer som ligger bakom hur ni jobbar. På grund av de forskningsetiska 

kraven vid intervjuundersökning krävs att du som informant ger mig samtycke att genomföra min 

intervju. Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Du kommer givetvis att vara 

anonym. 

 

 

 

Kontakta mig om du har några frågor 

 

 

Maja Åhsberg 

 

Kontaktuppgifter 

Mail: maja_96@live.se 

Mobil: 073 33 58 337 

 

 

 

 

 

Jag godkänner att jag blir intervjuad och att det dokumenteras. 

 

Namn:…………………………………………………………………………………………… 

 

Ort/ Datum:…………………………………………………………………………………….. 


