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Abstract 

The purpose of this paper was to study if, and in what way, usage of consumables is part of 

preschool teachers' pedagogical work with the children concerning environmental issues. The 

study was done through qualitative interviews with six certified preschool teachers from five 

different preschools, all located in a mid-sized town in Sweden. Results from the study show 

that there are existing routines concerning the childrens' usage of consumables, and that the 

preschools environmental work could be connected to them. There were routines before, 

during and after the creating process. The most common consumables at the preschool was 

paper and pearls. In order to save resources and the environment, the preschool teachers had 

guidelines on how to use these consumables. Areas of use for the consumables could vary 

depending on age, development and level of challenge with the specific child. The preschool 

teachers in the study assured that they tried to accomodate needs and interests with each 

individual child and thereby finding areas for development and challenge. The teachers saw 

the work with resources from both an environmental and a pedagogical view and considered 

them both an integral part in the work for the childrens development and learning. How the 

staff viewed environmental issues in relation to consumables was also an important indication 

as to how environmental issues where reflected as a whole in the school. Also, the teachers 

considered the work with environmental issues as something that sometimes happens 

subconsciously since it is such an obvious part of the job. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att belysa om och på vilka olika sätt förskollärare kopplar 

användningen av förbrukningsmaterial till miljöfrågor i det pedagogiska arbetet med barnen. 

Undersökningen har genomförts via kvalitativa intervjuer med sex stycken legitimerade 

förskollärare, på fem olika kommunala förskolor i en stad i mellersta Sverige. Resultatet visar 

att det fanns rutiner kring barns hantering och användning av förbrukningsmaterial på 

förskolan som kunde kopplas till förskolans miljöarbete. Det fanns rutiner både före, under 

och efter själva skapandet. Papper och pärlor var de förbrukningsmaterial som konsumerades 

mest på förskolan. Därför hade förskollärarna riktlinjer hur dessa material skulle användas, 

för att spara in på resurserna och miljön. Användningsområdena kunde däremot variera 

beroende på barnens ålder, utveckling och utmaningsgrad. Förskollärarna i studien menade att 

de försökte bemöta barnens intressen och behov och därmed hitta utvecklingsmöjligheter och 

utmaningar för varje enskild individ. Förskollärarna såg arbetet med resurser ur både en 

miljöaspekt och pedagogisk aspekt och menade att dessa går hand i hand i verksamheten för 

barnens utveckling och lärande. Resultatet visade även att förskollärarnas förhållningsätt till 

miljö kopplat till förbrukningsmaterial spelar en viktig roll, för på vilket sätt övriga 

miljöfrågor reflekterades i verksamheten. Samtidigt menar förskollärarna att arbeta med 

miljöfrågor är en del av uppdraget och sker ibland omedvetet. 
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Inledning 

I många år har jag jobbat inom förskolans verksamhet och stött på olika situationer i barns 

lek, lärande och skapande med olika material. Att barnen skapar med hjälp av olika material 

är ett naturligt inslag i förskolans verksamhet och sker varje dag i förskolans vardag. Barnen 

som tillbringar tid på förskolan ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa, konstruera 

och bygga och bli erbjuden olika sorters material till att göra detta (Skolverket, 2016). I det 

kreativa skapandet sker betydelsefullt lärande för barnen och de får oftast stor frihet till egen 

kreativitet och förmåga, med stor tillgång av olika sorters material. Braxell (2010) menar att 

barnen genom sina sinnen får öva färdigheter samt utveckla handens intelligens och 

kopplingen mellan öga, hand och hjärna. Barnen övar finmotorik när de ritar med penna, 

klipper ut former, bilder eller när barnen trär pärlor på långa snören för att skapa halsband. 

Barns lek och skapande går hand i hand med deras lärande då det är samma tankeprocess som 

aktiveras (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Av egen erfarenhet har jag noterat att det oftast finns mycket förbrukningsmaterial för barnen 

att tillgå. Med förbrukningsmaterial anses sådant material som behövs fyllas på med i 

verksamheten, med regelbundna mellanrum för att det ska finnas till hands för barnen och 

deras kreativa skapande. Detta kan till exempel vara tejp, limstift, pärlor, flaskfärg, kritor, 

tuschpennor och papper av olika kvalité och format. Ytterligare en erfarenhet är att mycket av 

det förbrukningsmaterial som till synes använts och skapas med på förskolan, 

överkonsumeras eller hanteras på ett ovarsamt sätt. Detta går inte i linje med det som står i 

förskolans läroplan om att:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna 

handlingar och för förskolans miljö (Skolverket, 2016, s. 12). 

Jag har speciellt reflekterat över den stora åtgången av papper som används på förskolan och 

därför funderat över hur pappersanvändningen hanteras i verksamheten av både barn och 

vuxna. Bildskapande är en vanlig och uppskattad del i förskolans verksamhet och det kan 

också kännas tillfredställande för pedagoger att kunna visa upp för föräldrar, chefer eller 

politiker, som ett kvitto på vad som har gjorts i verksamheten (Braxell, 2010). Men i vilken 

utsträckning ska detta göras om man tänker ur miljöhänsyn? Detta har gjort att jag funderat 

över hur materialen faktiskt används på förskolan och om förskolans personal har några 

arbetssätt eller tankar kring hur detta i förhållande till förskolans styrdokument om natur- och 

miljö hänger samman. Inom förskolläraryrket är detta av vikt att diskutera och praktisera, då 

vi lever i ett konsumtionssamhälle. Detta beskriver även Utbildningsdepartementet (2010) och 

hänvisar till att barnen behöver få kunskap om människans inverkan på miljön och vilka val 

som kan göras som påverkar den mer eller mindre, i både nutid och framtid.   

Bakgrund 

Förbrukningsmaterial är material som konsumeras i förskolan dagligen och kopplas till 

förskolans naturvetenskapliga mål om natur- och miljö. Hur detta hänger samman är som 

Miranda och Blanco (2010) menar i sin artikel om att material så som papper, härstammar 
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från naturens resurser. Det blir på så sätt konsekvenser för miljön och klimatet och är därför 

av vikt att redan tidigt lära barnen om materialets användning, hållbarhet, egenskaper och 

hantering. Detta för att ge dem förutsättningar så att de lättare i framtiden ska kunna påverka 

samt ta ansvar för den natur och miljö vi lever i.  

I förskolans läroplan står det uttryckligen att verksamheten ska lägga stor vikt vid miljö- och 

naturvårdsfrågor (Skolverket, 2016). Att förskolan ska se till att barnen tillägnar sig ett 

varsamt förhållningssätt till ämnet samt öka sin förståelse och delaktighet i naturens kretslopp. 

Förskolans verksamhet ska hjälpa barnen att förstå hur deras vardag och arbete kan formges 

så att det bidrar till en bättre miljö i både nutid och framtid (Skolverket, 2016). 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver läroplansmålet om naturvetenskap och om 

förskolans viktiga roll. Att utbilda kommande generation och att det är viktigt att förskolan 

fångar upp barns nyfikenhet, intresse och tankar kring miljöfrågor och livsstil för att de ska få 

en ökad förståelse: 

En stor utmaning är att utbilda kommande generationer till att förstå och handla utifrån principen 

om hållbar utveckling, dvs. att sträva efter en utveckling som möter behoven utan att 

kompromissa med möjligheten för kommande generationer att möta sina behov. Förskolan är en 

naturlig startpunkt för detta arbete eftersom både intresse, värderingar och kunskaper grundläggs 

under tidiga år[ …] Lärande för hållbar utveckling handlar i dag om att integrera miljöfrågor 

samt sociala och ekonomiska frågor i en helhet. Omsorg om miljön och återuppbyggnad, 

naturresurser, hållbart användande, hållbar produktion, livsstilsfrågor, som handlar om såväl 

konsumtion som om mat, hälsa samt skapandet av ett fredligt samhälle är exempel på principer 

som ingår i begreppet lärande för hållbar utveckling. Förskolan har stora möjligheter att 

grundlägga barns intresse för hållbar utveckling eftersom det finns en tradition att arbeta med 

olika verklighetsnära frågor. Utmaningen för förskolan är att fånga upp det som upptar barnens 

tankar och nyfikenhet och att koppla det till miljöfrågor och livsstil 

   (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14-15). 

Vidare i läroplanen står det att ”arbetslaget ska göra så att barnen får möjlighet till att förstå 

hur egna handlingar kan påverka miljön” (Skolverket, 2016. s, 11).  Hur barnen kan hantera 

och använda material menar Braxell (2010) handlar den skapande processen oftast väldigt lite 

om att producera en ”fin bild” eller teckning för att dekorera väggen med, utan handlar 

snarare om att få ge bort den till någon närstående. Då kan ett streck på ett papper i detta fall 

vara tillräckligt för barnet, men ser man detta ur en miljöaspekt kan det anses som slöseri med 

resurser. Braxell (2010) poängterar betydelsen av papprets kvalitet samt format som viktigt, 

för barns skapande och för att teckningen ska kännas bra. Det är därför av vikt att barnen får 

lära sig hantera material och få en ökad materialkännedom, hur man praktiskt använder det 

och för att lära hur man tar tillvara på resurserna (Braxell, 2010). I förskolan finns andra 

material som är vanligt förekommande så som äggkartonger och mjölkkartonger. Dessa 

material används i olika utsträckning som bygg- och konstruktionsmaterial för barnen i deras 

skapandelek. 

Det är av betydelse att pedagogerna handleder barnen i hur de ska kunna få denna sorts 

kunskap om hantering och hur det kan återanvändas. Barn tillbringar större delen av dagen i 

förskolan och hur de bemöts av förskolans personal har stor relevans, för att få deras intressen 

och behov tillgodosedda (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010), då ”förskolan 

ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 2016. s, 5). Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson (2010) menar att både föräldrar och pedagoger anser att förskolan är 
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den plats där barnen lär och utvecklas individuellt och socialt. Genom att ha ett medvetet 

arbetssätt i verksamheten utifrån en miljöaspekt med rutiner kring materialets användning, 

kan barns miljömedvetenhet utvecklas. Detta går i linje med Ertürk Kara, Aydos & Aydin 

(2015) studie som förespråkar att det är personalen som arbetar inom förskolan som är 

ansvariga och viktiga för att fostra barnen i miljöutbildning under barns tidiga år: 

As a conclusion of the study, it can be said that providing children to develop ecocentric 

attitudes during early years of life have a crucial role for protection the world and living 

creatures in it (Ertürk Kara, Aydos & Aydin, 2015, s.61).  

För att barn ska kunna få en ökad förståelse behöver de få uppleva samt se samband för att 

öka sin kunskap kring hur människor, natur och samhälle hänger samman samt påverkar 

varandra (Utbildningsdepartementet, 2010). Enligt Utbildningsdepartementet (2010) handlar 

naturvetenskap om frågor som rör människan, växter, klimat och miljö. Det handlar om en 

hållbar utveckling och har ursprung i människans nyfikenhet och behov av att få veta mer 

kring samband mellan sig själv och omvärlden. För att miljöutbildning ska vara möjligt 

förespråkar Etürk Kara m.fl (2015) att förskolan bör planera aktiviteter kring miljö och 

anordnas med utbildningsmaterial som har med miljöverksamhet att göra. Detta för att barn 

ska ges möjligheter till att möta miljöfrågor och förbättra sina idéer kring det. Med 

utbildningsmaterial i verksamheten kan man uppmuntra till barns utvecklande av 

miljömedvetenhet, samt intresse och förmåga att ta ansvar för sitt handlande med resurser 

(Etürk Kara, Aydos & Aydin, 2015). Att arbeta och ha miljöverksamhet i förskolan kan få 

barnen att utveckla positiva attityder och beteenden om materialkonsumtionen, för att skydda 

naturen. Barn kan även i arbetet lära sig om återvinning och dess fördelar och nödvändighet, 

för en ökad förståelse kring hantering av material och för en bättre framtid (Ertürk Kara, et al, 

2015).  

Däremot visar en studie av Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) att det är ovanligt med 

aktiviteter som främjar förståelsen för resursfrågor. När det gäller fokus på hållbar utveckling 

och miljöfrågor handlar det snarare om, att ha levande samtal om naturen som ges utrymme. 

Majoriteten av förskolorna i studien uppger att man under det senaste året läst böcker för 

barnen och pratat tillsammans om naturen och dess resurser. Över hälften av förskolorna 

uppger att man ofta hör barnen spontant samtala med varandra om frågor som rör naturen och 

att man ska vara sparsam och varsam med material (Ärlemalm-Hagsér & Sundberg, 2016). 

Aktiviteter som har fokus på miljöfrågor och hållbar utveckling handlar 60% om att barnen 

leker dagligen med naturmaterial och drygt 80% undersöker minst en gång i månaden 

material de hittat i naturen.  

All staff and children are involved in recycling, from the kitchen to the units and the educational 

work with the children, sorting out garbage, recycling and composting. We are trying to get the 

kids to understand the cycle of nature by making the children involved and responsible in the 

work of composting, growing and harvesting crops in our garden. The children follow the entire 

process (Ärlemalm-Hagsér, 2013. s. 37)  

Under lärotillfällena på förskolan kan barnen få lära sig att påverka samt hantera sina egna 

handlingar genom att ta till vara på resurser och återvinna material genom ett konkret 

arbetssätt för att öka barns miljömedvetenhet. En arbetsmetod för att ta tillvara på naturens 

resurser, kan återvinning av papper vara ett sätt. Att återvinna papper har många fördelar för 

miljön, då detta bland annat sparar på skogens resurser och att inte göra sig av med använt 



 

4 

 

papper. Med återvunnet papper förbrukas dessutom mindre vatten och energi per ton produkt 

och bidrar till en bättre hållbarhet och det sparar på miljön. Detta menar Miranda & Blanco 

(2010) i sin studie om miljömedvetenhet om pappersåtervinning.  

Insamlingen och användandet av återvunnet papper har ökat de senaste decennierna över hela 

världen och detta kommer att fortsätta i samma riktning. Pappersproduktionen kan använda 

ökade volymer återvunnet papper idag då vi som konsumenter har en större vilja att använda 

återvunna produkter. Tryckerier och andra pappersindustrier tvingas förändra produktionen 

genom att använda och producera mer återvinningsbara pappersprodukter (Miranda & Blanco, 

2010).  Det kräver tid, utrymme och pengar av oss människor, men med en miljökunskap om 

material kan dessa eventuella svårigheter övervinnas och arbetet bli lättare att utföra. 

Förskolans verksamhet genomsyras av utveckling och lärande och ses framförallt ur en 

pedagogisk aspekt och dessa kunskaper kan delges barnen om hantering genom introduktion 

från pedagogerna och att man tillsammans deltar med barnen och lär dem om materialets 

hållbarhet och inverkan på miljön (Braxell, 2010).   

Attityder och förhållningssätt till miljöfrågor 

I en kvalitativ studie av Ertürk Kara, Aydos och Aydin (2015), hade syfte att omvandla barns 

tankar till praktik. Undersökningens handlade om att undersöka hur fjorton stycken 

förskolebarns tankar och syn var, kring hållbar utveckling och hur detta även praktiserades i 

klassrummet. Barnen i denna studie ansåg de främsta alternativen för att ta hand om miljön 

var återvinning, minskande på vatten, papper och elförbrukning. Det som sågs i 

undersökningen var att barn i allmänhet hade ekocentriska attityder, vilket innebar att barnen 

verkade ha en god uppfattning samt inställning till hur man tog hand om miljön på bästa sätt. 

Tillsammans presenterades idéer om vilka miljöval de tänkte främst kunde påverka miljön. 

Dessa var pappersförbrukning, miljöskydd, återvinning och levnadsvanor. Förutom intervjuer 

med barn användes också en så kallad samarbetsmetodsforskning, då lärarens 

observationsrapporter användes. I dessa rapporter ansåg läraren att barnen inte uppträdde på 

ett ekocentriskt sätt som beskrivits. Efter att handlingsplanen därefter tillämpats har läraren 

indikerat skillnad i barns beteende.  

I en annan studie av Ärlemalm-Hagsér (2013) undersöktes vilket kunskapsinnehåll förskolans 

personal kopplade till barns lärande, i förhållande till utbildning för hållbarhet. I studien be-

skriver Ärlemalm-Hagsér (2013) om hur miljöarbetet på förskolan kan se ut tillsammans med 

barnen. Det visade sig att de främsta arbetsområdena kring miljöarbetet där barnen var delakt-

iga var, sopsortering, återvinning och kompostering. Förskolorna som deltagit i studien me-

nade även att, de reflekterade med barnen om hur man tog hand om naturen och hur man 

skulle ha respekt för den. Men vad det här medförde var inte helt klart. Studien visade även 

hur förskolan arbetade med att få barnen mer miljömedvetna genom att låta barnen vistas ute i 

skog och natur regelbundet. Detta för att barnen skulle få känna och vara en del av naturens 

resurser samt öka sitt värnande kring miljön och dess resurser. Detta arbetssätt går hand i 

hand med förskolans läroplan om att öka barns medvetenhet och förståelse av sin delaktighet i 

naturens kretslopp (Skolverket, 2016). Ärlemalm-Hagsér (2013) menar dock vidare att det 

verkar som om respekt, omsorg och samband med naturen är teman som tas för givet men inte 

reflekteras i den pedagogiska praxisen.  
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I denna studie vill jag undersöka hur förskollärarna på olika förskolor arbetar och resonerar 

kring förbrukningsmaterial i förskolan. Jag kommer i min undersökning främst fokusera på 

det förbrukningsmaterial som ligger nära barnen, såsom papper i olika form (A4, A3, tidning, 

kartong) men även annat förbrukningsmaterial som nämndes i början av inledningen.  
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa om och på vilka olika sätt förskollärare kopplar 

användningen av förbrukningsmaterial till miljöfrågor i det pedagogiska arbetet med barnen. 

 

Frågeställningar 

1. Hur ser rutinerna ut på förskolan, för användandet samt hanteringen av förbruknings-

material? 

2. Hur förhåller sig pedagogerna till miljöaspekter i det pedagogiska arbetet med för-

brukningsmaterial?  
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Metod 

Urval 

Jag kom i kontakt med möjliga deltagare genom att utnyttja mina tidigare arbetskontakter med 

kollegor. Sex stycken kvinnliga legitimerade förskollärare valde att delta i studien. De 

arbetade på fem olika kommunala förskolor i en stad i mellersta Sverige. 1 av 6 förskollärare 

arbetade med yngre barn (1-3 år), 2 av 5 förskollärare jobbade med alla förskoleåldrar (1-5år) 

och resterande deltagare arbetade med barn i åldrarna 3-5. Förskollärarna har varit verksamma 

i förskolan mellan 8-34 år. 

Jag började med att kontakta förskolornas chefer via mail. I mailet formulerade jag tillhörande 

syfte med studien samt vem eller vilka jag önskade ha med i min undersökning. Detta krävdes 

för att få tillåtelse att tillfråga förskollärarna om de ville delta i studien. Efter att jag 

personligen kontaktat informanterna via privata meddelanden, bokades därefter in tid för 

intervju. 

 

Datainsamlingsmetod  

Jag valde att använda mig av kvalitativ intervju som metod för att uppnå mitt syfte och få svar 

på hur och på vilka olika sätt förskollärare kopplar användningen av förbrukningsmaterial till 

miljöfrågor i det pedagogiska arbetet med barnen. Enligt Johansson och Svedner (2010) ger 

intervjun direkt användbar kunskap i läraryrket och ger ofta intressanta resultat kring 

värderingar, förhållningssätt och planering. Med hjälp av kvalitativ intervju kan man få en 

fördjupad bild av pedagogernas arbete inom ämnet och i verksamheten och skapa vidare 

samtal i det direkta mötet med respondenten (Johansson & Svedner, 2010). En ytterligare 

fördel är att kunna reda ut eventuella frågetecken i de svar man får, om något känns oklart. 

För att kunna få så tydliga svar som möjligt på mina frågeställningar samt ha möjligheten till 

att ställa följdfrågor till respondenten valde jag därför intervju istället för t.ex. enkät, som ger 

bred men ytlig information. 

Innan undersökningen genomfördes tre stycken pilotintervjuer på närstående personer, för att 

testa mina intervjufrågor för eventuell justering och omformulering. Det visade sig att vissa 

frågeformuleringar var otydliga för respondenten och vissa begrepp misstolkades, så därför 

reviderades några av frågorna. Pilotintervjuerna gav mig även möjlighet att träna på 

intervjuteknik.   

 

Procedur 

Redan vid första kontakten med förskollärarna informerades de om vilka etiska överväganden 

som togs hänsyn till (se under etiska överväganden). 

Innan varje enskild intervju påbörjades, var samtliga samtyckesblanketter (se bilaga 1) 

genomlästa, samt påskrivna av respektive förskollärare. Detta såg lite olika ut då några av 

förskollärarna skrev på någon dag innan intervjun, medan andra skrev under samma dag som 

intervjun var inbokad. Detta berodde på att förskolorna låg i olika stadsdelar. Detta fungerade 

utan komplikationer, då jag tidigare informerat dem om alla delar i blanketten, redan vid den 

första kontakten.  
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Varje individuell intervju spelades in via en ljudupptagningsapplikation i telefonen. Skriftliga 

anteckningar fördes till viss del, men var mest till syfte för att få in naturliga 

betänketidspauser för respondenten.  

Inför varje intervju ställdes först tre bakgrundsfrågor till respondenten som även fungerade 

som uppvärmningsfrågor. Därefter gavs kort information om intervjuns upplägg, fokus samt 

hur lång tid intervjun beräknades ta, vilket var ungefär 30 minuter. Även om jag tidigare 

nämnt för respondenterna via meddelande och samtyckesblankett om vilka etiska 

överväganden som togs hänsyn till, återupprepades dessa kort. Intervjuerna startade alltid med 

den första frågan ur intervjuguiden, men kunde därefter se olika ut i ordningen, beroende på 

respondentens svar. Intervjufrågorna var desamma för alla respondenterna, men följdfrågorna 

som ställdes därefter varierade. I slutet av varje enskild intervju gjordes alltid en avcheckning, 

för att vara säker på att alla frågor berörts och besvarats.  

 

Etiska överväganden 

I samband med undersökningen har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 

finns, för att skydda de förskollärare som deltagit (Bryman, 2011). Detta innebär att jag tagit 

hänsyn till fyra krav;  

Det första är informationskravet och innebär att personen som ska genomföra studien ska 

informera de berörda deltagarna om undersökningens syfte, hur den ska gå till samt att det är 

frivilligt att delta och att de närsomhelst får avbryta sin medverkan (Bryman, 2011). Detta 

gjordes vid den första kontakten med respondenterna via meddelande. Där jag informerade att 

undersökningens metod var genom intervju. Jag talade om mitt syfte med studien och att det 

var frivilligt att delta, samt att de närsomhelst fick avbryta sin medverkan. Detta förstärktes 

ytterligare genom ett samtyckesbrev (se bilaga 1) samt muntligt av mig till respondenten strax 

före intervjun.  

Samtyckeskravet betyder att den som deltar måste ge sitt samtycke för att delta i studien samt 

har rätten att avbryta (Bryman, 2011). Alla förskollärare som deltog i studien skrev på en 

samtyckesblankett (se bilaga 1) med tillhörande information om att de hade rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan om så önskades. Nyttjandekravet handlar om det insamlade 

materialet och att den deltagande informeras om att det endast ska användas till studiens 

ändamål (Bryman, 2011). Förskollärarna informerades av mig personligen om detta samt att 

det stod uttryckligen i samtyckesblanketten (se bilaga 1). Det fjärde kravet är 

konfidentialitetskravet och innebär att utomstående inte kan identifiera vem det är som 

deltagit i studien. I undersökningen har alla förskollärare varit anonyma och kodats efter 

siffror. Inga av förskollärarnas namn har nämnts i intervjuanteckningar, ljudinspelningar eller 

under transkriberingsarbetet.  

 

Databearbetning 

Jag transkriberade intervjuerna, vilket innebär att varje enskild verbal ljudinspelning 

omvandlades till skrift. Jag lyssnade igenom varje inspelad intervju, som jag namngett efter 

siffror för att hålla ordning på vem som sagt vad och transkriberade materialet därefter. Detta 

gjordes upprepade gånger för att få med intervjuns sammanhang och relevant fakta för 

undersökningen. Jag läste sedan igenom det skriftliga materialet och tog bort information som 

jag ansåg vara irrelevant för studien. Jag utgick sedan från mina intervjufrågor som jag 
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grupperade efter mina tre frågeställningar. Detta gjordes för att få en klarare bild av vilken 

frågeställning som tillhörde respondenternas svar. Efter att ha hittat mönster i svaren som 

stämde överens med mitt syfte och frågeställningar i studien, kategoriserades svaren under 

passande rubriker för ämnet. Frågorna i mina intervjuer har alla varit kopplade till 

frågeställningar som uppsatsen är tänkt att besvara. För att besvara frågeställningarna har jag 

behövt vinkla intervjufrågorna för att få olika perspektiv och svar på området. 

Resultat 
 

För att redogöra citat från de olika förskollärarna i resultatet använder jag mig av 

förkortning av förskollärare (Fskl), med tillhörande intervju nummer (1-6) och ålder på 

barngruppen. Exempel: Fskl5, 1-3.  

Andra symboler i resultatet: 

[…]= Citatet har förkortats. Enstaka ord eller ljud saknas.   

[---]= Citatet är en del av ett längre resonemang. Meningar har utelämnats som inte har 

betydelse för just detta sammanhang. 

 

Hur ser rutinerna ut kring förbrukningsmaterial på förskolan?  

Mitt resultat visade att det fanns rutiner i olika delar av processen där barn använder 

förbrukningsmaterial. Det vill säga vilken tillgång barnen hade, på vilket sätt de skulle 

använda materialet och hur det hanterades efter användning.  

Barnens tillgång, användning och hantering av förbrukningsmaterial  

När det gäller materialets tillgänglighet visade resultatet att ofärgat A4-papper och torra kritor 

var fritt tillgängligt på alla förskolorna. För äldre barngrupper var det även fri tillgång till 

limstift och pärlor. Det fanns också material som det var mer begränsad användningsmöjlighet 

till så som flaskfärg och tejp.  Mitt resultat visar att tillgången till material är starkt kopplat till 

barnens ålder och gruppsammansättning. Tillgången på material som pärlor och tejp kunde 

vara mindre tillgängligt för en barngrupp på 1-3 åringar än vad den var för en barngrupp på 3-

5 åringar.  
 

Resultatet visar att det finns gemensamma rutiner och riktlinjer för materialanvändning för 

förskolans äldre barngrupper. De främsta materialen det fanns rutiner kring var papper och 

pärlor. Vad gäller de lägre åldrarna fanns det inte behov av lika tydliga rutiner och riktlinjer 

enligt förskollärarna. Tabellen nedan visar olika pappersmaterial med tillhörande rutiner för 

användandet, som framkom av 5 av 6 förskollärare.  

Tabell:1 Rutiner kring användning av material. 

Material 

 
Rutiner för användandet 

Nytt oanvänt papper (t.ex. A4-ark) 

 
 Täcka hela teckningen med färg/bild 

 Rita på båda sidor 

 Att utveckla det som redan är skapat på 

ett papper 
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Återanvända pappersmaterial (redan använt 

papper; färgat, ofärgat, tidningar, kataloger.) 
 Klippa 

 Riva remsor 

 Limma ihop pappersbitar 

 Stansa ut figurer 

 Skriva enstaka ord 

 Namnmärkning för projekt 

 

 

 

 

Resultatet visade också att det fanns ett behov av rutiner kring användet av pärlor inom 

förskolan. En av förskollärarna berättade om barnens stora behov av att pärla pärlplattor och 

halsband. Och menade att det är av vikt man lär dem att det handlar om att producera och inte 

konsumera. Att man som pedagog utmanar barnen till att genomarbeta och fullfölja ett 

mönster och att barnen lägger mer tid på sin produkt. På denna avdelning var man tvungen att 

dra ner på producerandet av pärlplattor, då det gjordes 4-5 pärlplattor/dag och hade därför 

infört en gräns på 2 pärlplattor/veckan, per barn. 

Förskollärarna menade att materialanvändandet styrdes till stor del av barnens intressen och 

behov. Därför försökte förskollärarna möta detta genom att hitta passande material. Barnens 

intressen var till stor del åldersrelaterat och det styrde vilka krav som ställdes på det enskilda 

barnet och vilka utmaningar de behövde. Hade barnet till exempel gjort en bild de var nöjd 

med på ena sidan pappret, krävdes inte att båda sidor skulle målas. Detta var något som 

pedagog och barn kom överens om.  

En återkommande beskrivning från samtliga förskollärare var om när barn endast ritat något 

streck på ett papper och sedan knycklat ihop det och slängt. Detta menade de kändes som ett 

slöseri på resurser och att det krävdes att en vuxen var med och styrde. Riktlinjer infördes för 

hur papper skulle användas samt hur barnen på bästa sätt kunde använda pappret till fullo, för 

att spara på resurserna. Detsamma gäller även användandet av annat material.  

En förskollärare berättar om hur barnen kunde använda limstift tillsammans med papper: 

 

Fskl4, 3-5: Om du ska limma någonting, att man inte bara limmar på teckningen utan hur man 

använder det. Att man pratar och gör barnen medvetna om det, att [… ] då kanske du tar fram en 

av de här återanvända tidningarna […] och så kanske man hittar någon rolig bild där och så 

klipper man ut det och limmar det på ett nytt papper. Så det blir som ett kollage liksom. Så att 

man gör barnen medvetna om hur man ska använda det.  

5 av 6 förskollärare svarade att de hade pappersåtervinning på avdelningen, men det varierade 

på vilka sätt den användes. En avdelning saknade pappersåtervinning och detta berodde på att 
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arbetslaget och verksamheten var under ett förändringsarbete, vilket innebar att de var under 

uppstart. Teckningar och papper hamnade alltså för tillfället i papperskorgen. De avdelningar 

som hade pappersåtervinning upplevde att barnen hade en god rutin av att lägga papper i 

pappersinsamlingen, om de var missnöjda med sitt resultat. En förskollärare berättar om 

barnens rutin om att lägga papper i pappersåtervinningen: 

Fskl4, 3-5: Vi har ju i ett utav rummen en låda där och om de har gjort en teckning eller om de 

har klippt eller någonting som de inte vill ha längre, då lägger de dem i lådan. 

Hälften av förskollärarna uppmuntrade gärna barnen att ta papper från pappersinsamlingen, 

om barnens syfte, intresse och behov var att träna på att klippa, riva remsor, limma eller 

stansa ut former eller träna på att skriva enstaka ord. Två av förskollärarna berättar om hur de 

uppmuntrar barnen till att använda papper från pappersåtervinningen:  

Fskl3, 3-5: [---]om man ska skriva på en lapp eller så, då kan man ta från källsorteringen. Om 

det är barn som vill klippa, eller bara barn som har lust att riva papper eller barn som har lust att 

limma ihop fullt med papper, då… tar vi därifrån eller uppmuntrar barnen att ta därifrån. Eller 

till exempel om något barn har kastat ett papper med ett streck på, ja men då kan man klippa bort 

det och få en mindre kvadrat. Så det försöker vi med. […] det är något vi kan uppmuntra till och 

det brukar mina kollegor också säga att, kolla om det finns något i återvinningen. 

Fskl4, 3-5: Där också försöker vi främja barnen att de verkligen går och tittar ”kan jag 

använda det här igen” [---]  man försöker alltid att när de ska göra en liten bit att ”du kanske inte 

behöver ta det nya stora pappret utan titta i den blåa lådan om det finns nånting där du kan 

använda...”  

Medan 1 av 6 förskollärare ansåg det lagda pappret i pappersinsamlingen som slängt:  

 

Fskl1, 1-5: När pappret är slängt i pappersåtervinningen är det slängt. De har ritat och inte 

blivit nöjda… våra barn tycker mycket om att vika flygplan och så där liksom, istället för att 

bara knyckla ihop det, för det tycker jag är himla onödigt. Men är det ett fullritat papper så finns 

det inte så mycket mer och göra med det.  

Resultatet av min undersökning visade att 4 av 5 förskolor har rutiner för hur man ska hantera 

barns påbörjade eller avslutade skaparprojekt. Flera förskolor hade skapat möjligheter för 

barn att förvara sina projekt bland annat i egna lådor, fack, hyllor, krokar på avdelningen. 

Vidare uppmuntrade gärna förskollärarna barnen till att titta i sina lådor/hyllor efter påbörjade 

projekt för att slutföra dem, innan de startade nya. Majoriteten av förskollärarna menade att 

uppföljningen av barnens lådor, såg olika ut. Detta ansågs vara barns eget ansvar men att 5 av 

6 förskollärare menade att en gemensam städdag av barnens lådor gjordes en gång per termin. 

Och att lådorna följdes upp oftare om det blev väldigt mycket i dem. Beroende på barnens 

ålder och intresse kunde skapandets mängd spela roll, samt hur många timmar barnet 

spenderade på förskolan. Om den skapade produkten inte hade syfte att vara kvar på 

avdelningen, för till exempel temaarbete och pedagogisk dokumentation togs den oftast hem 

av barnet samma dag.  

Förskolorna hade rutiner kring hantering av skapade produkter som saknade namnmärkning. 

Här berättade en förskollärare ifall det handlade om teckningar, samlade man ihop dem och 

visade upp för barnen och frågade om någon kände igen dem. Var det ingen som gjorde det, 
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hamnade teckningen i pappersåtervinningen. Handlade det om pärlplattor, som legat länge 

utan namnmärkning hälldes pärlorna tillbaks i burken och återanvändes.  

Förskollärarna upplevde till stor del att barnen hade god rutin på vart de kunde lägga sina 

skapade projekt efter avslut. En förskollärare berättar om barns förvaring:   

Fskl3, 3-5: De flesta barnen vet att när de ritar och inte är klara, att de lägger det i lådor. Och 

om man går och tittar i barnens lådor så finns det otroligt mycket där. Så det gäller ju också lite 

ibland att följa upp då som pedagog ”har du nåt i din låda” innan man börjar med nåt nytt[…] 

Med pärlor, har de väldig koll på hyllan[---]. De har rätt bra koll på vart man kan ställa, tror 

jag[...]  

 

Hur förhåller sig pedagogerna till miljöaspekter i det pedagogiska arbetet 

med förbrukningsmaterial? 

Resultatet av undersökningen visade att majoriteten av förskollärarna ville att 

förbrukningsmaterial och resursmaterial som kunde återanvändas, skulle vara så tillgängligt 

för barnen som möjligt. Att det skulle öppna upp för fritt skapande och att de större barnen (4-

6 år) skulle kunna plocka ner materialet själva, utan att behöva be pedagogerna om hjälp. 

Detta såg dock annorlunda ut i verkligheten.  

Orsakerna till att tillgången av resursmaterial var delvis begränsad berodde på olika 

anledningar. Detta handlade dock inte om att spara på resurserna ur miljöaspekt utan handlade 

snarare om barnens ålder, materialkostnad, barns säkerhet men även om pedagogernas olika 

kontroll på material. Förskollärarna berättade även att det kunde bero på barns hantering av 

material, då det upplevdes svårt för dem att se mängd när de hällde upp färg.  

2 av 6 förskollärare berättade även att orsaken var att arbetslaget befann sig under ett 

förändringsarbete på avdelningen och att det var därför det såg ut som det gjorde, för tillfället 

med tillgängligheten. 

  

Vidare visade resultatet att samtliga förskollärare resonerade kring introduktionen av material 

och tog upp vikten av att detta var av betydelse. För att öka barnens förståelse och 

medvetenhet kring hantering och om materialets användningsområden, men även för att 

förebygga slöseri av material. Detta upplevdes dock vara en bristfällig rutin enligt 

förskollärarna, som de ville förbättra. De hade tankar om att detta skulle vara mer möjligt att 

utföra om man hade mindre grupper eller få barn åt gången. En förskollärare säger så här 

angående tillgänglighet och introduktion kopplat till miljöaspekt: 

Fskl6, 1-5: Jag tycker att materialet ska vara tillgängligt för barnen, men! att de måste ju också 

visa hänsyn och att man inte bara slösar med allting och då måste man ju faktiskt lära dem det. 

[…] Jag tycker ju inte om att ha jätte många barn som jag ska skapa med, för då blir det rörigt 

och jag hinner inte med att hjälpa och visa. Då vill man ju ha några stycken i taget och hjälpa 

och då tror jag också att man kan få barnen att vara lite mer försiktiga med materialet. Att man 

har visat dem vart grejerna finns och det här får ni ta av […] Då kan barnen gå in och ta material 

själva och måla. Jag tycker det ska vara så och jag vet att det kan funka. 

[---]Jag tycker den är lite dålig faktiskt.. Det tycker jag. Så känner jag. Skulle jag göra om och 

vara på en egen, så skulle jag verkligen att ”nu gör vi såhär”, så får barnen göra som de har gjort 

på en avdelning, att man lär dem var sakerna finns och att man ställer tillbaka, man sköljer av 

och att man är rädd om sakerna. Då tror jag det kan fungera. På de flesta ställena faktiskt.  
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Resultatet gällande förskollärarnas resonemang kring resursanvändning av 

förbrukningsmaterial visade en enhetlighet gällande vikten av återanvändande av material. 

Material som ansågs vara kopplat till återanvändande ur miljöhänsyn var papper, pärlor, play-

doo deg och kartong från förskolans beställningar av varor. Anledningen till detta var att spara 

och ta tillvara på resurser utifrån en pedagogisk aspekt som resulterade till lärande. Samtliga 

förskollärare syftade till att man ska vara rädd om material och inte slösa på det, för att det tas 

av naturens resurser och att det är viktigt att lära barnen och göra dem medvetna om det.  
 

En förskollärare som arbetade i en barngrupp med 3-5 åringar berättade hur hon tänkte kring 

förbrukningen av pärlor utifrån miljöhänsyn. Hon menade att eftersom alla barnen inte 

använder pärlor blir det i slutändan en bra balans på åtgången ändå. Att det finns barn som 

verkligen behöver träna finmotorik och gärna ser det lustfyllt att skapa med pärlor. I detta ger 

man dem även utmaningar som att lägga mönster och träna tålamod.  

Förskollärare resonerar om åtgången till pärlor:  

  

Fskl3, 3-5: Det är ju klart att då går det en hel del pärlor för miljön om man tänker så. Men då 

kanske det är tio barn som inte gör det. Så att då blir det ju en rätt bra balans ändå. 

 
En annan förskollärare som arbetade med 3-5 åringar, beskrev om när barn ska lära sig att 

klippa och att de behöver få klippa mycket för att lära sig. Istället för att klippa i och förbruka 

papper hade hon en idé om att barn kan klippa i deg.   

 

Fskl4, 3-5: För att då slösar du inte på dina resurser men ändå kan barnen träna på och klippa. 

 

Förskolläraren som arbetade med de yngsta barnen i förskolan berättade att man kan 

återanvända och ta tillvara på kartonger man fått, när förskolan beställt varor. Med 

fruktkartonger kan barnen få vara med att skapa för att till exempel göra en bil och använda 

den senare i lek.  

Samtliga förskollärare lade även vikt vid återvinningsmaterial som de kopplade med 

miljöaspekter. De menade att material så som toarullar, hushållsrullar, mjölk- och 

äggkartonger samt glasspinnar ändå ”skulle slängas”, men kunde istället användas till något 

annat som konstruktionsmaterial, krukor eller skapandematerial för barnen för att spara på 

resurserna. 

 

Flera förskollärare berättade om hur de arbetar för att minska slösaktigt användande av 

material. En förskollärare som arbetat i verksamheten under 22 år, menade att i arbetslaget 

hade de diskuterat mycket kring konsumtionen av material. Att det inte handlar om att göra 

hur många pappersflygplan som helst för att det då förbrukas mycket papper. Utan att man i så 

fall jobbar mer med sitt skapande och att det blir en produkt. Tog man ett nytt papper skulle 

barnet helst ha en idé om vad som skulle skapas. Materialet skulle inte enbart förbrukas 

genom att endast göra några streck på papper och knyckla ihop det. Detta för att barnen skulle 

få med sig ett tänk om att vara varsam med resurserna.   

En förskollärare berättar om hur de i arbetslaget resonerar kring konsumtion och produktion 

av material: 
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Fskl4, 3-5: Vi pratar ju också mycket om det här med och konsumera och producera i 

arbetslaget att det inte bara ska hafsas fram någonting så att det slösas […] av materialet utan vi 

värnar om våra saker. [---] vi är rädda om våra saker. 

 

Förskollärarnas förhållningssätt till miljöfrågor i det pedagogiska arbetet 

Samtliga förskollärare talade om vikten att göra barnen medvetna om miljöfrågor i det 

pedagogiska arbetet. Hälften av förskollärarna menade att det bakades in i lärotillfällena och 

att det kom in naturligt i arbetet, utan att man kanske var medveten om detta ideligen. 

Förskollärarna menade att det låg i lärarens förhållningssätt och att man förde över 

miljömedvetenhet till barnen naturligt, i de dagliga samtalen samt via konkreta arbetssätt 

tillsammans med barnen.  

 

En förskollärare berättade om sitt och kollegors förhållningssätt till miljöfrågor: 

 

Fskl3, 3-5: […] Sen är det ju klart att lite röd tråd är det ju såklart, för vi jobbar som vi gör 

med läroplanen och så är det ju klart att vi bakar in det. Men… inte att man använder det 

varannan dag.., så liksom. Men det är klart det är ju vårt uppdrag. Men det kommer ju så 

naturligt så ibland tänker man inte på att man gör det kanske. […] jag menar kartong, varför har 

vi det, mjölkkartonger, vad händer med mat när vi kastar.. varför man äter upp [….] och att det 

slängs mycket. Det är ju mycket tänk hela tiden.. Nu när jag börjar tänka så, är det ju mycket 

tänk hela tiden *skratt*. Så ja, vi pratar om det varje dag!  

 

Det var dock främst pappersmaterial som förskolorna diskuterade med barnen, när det kom 

till miljöfrågor. Förutom att de flesta förskollärare kopplade papper till miljöfrågor, var det 

inget annat material som direkt togs upp om vart det kom ifrån, eller om dess påverkan på 

miljön. Detta berättade en förskollärare så här:  

 

Fskl2: Inte så att vi pratar.. Ja vi pratar väl med barnen om att man inte ska slösa med papper 

för att det tar på resurserna i skogen till träden.. Vi måste vara rädda om skogen. Ja... Det är väl 

det vi gör då.    

 

Diskussioner med barnen om vart papper kom ifrån kunde dyka upp i situationer när barnen 

konsumerade eller producerade mycket ritpapper eller handskades med böcker på ett ovarsamt 

sätt. Det kunde också vara samtal utifrån barnens egna intressen att prata om miljö eller att 

pedagogen hade planerat samtal kring det. 

De förklaringar som förskollärarna gav till barnen om varför man ska vara rädd om material, 

så som till exemplen böcker de lånade från bokbussen, visade sig på två sätt i intervjuerna. 

Den ena förklaringen handlade om att böckerna var gjorda av papper som kommer från träden 

och tas av skogens resurser. Den andra förklaringen lade fokus på att människor kunde bli 

ledsna om barnen var ovarsamma med böcker. Förskolläraren förklarade då för barnen att 

bokbussen togs hand om människor, som blir ledsna om böckerna kom tillbaka trasiga.  

Förskolläraren berättar så här angående om de två förklaringarna till barnen:  

 

Fskl4: Han som har hand om bokbussen […] kanske inte tycker det är så roligt att låna ut till 

oss om böckerna kommer tillbaka trasiga [---] Vi pratar om, jag menar liksom böcker, det är ju 

papper och det kommer från skogen.. Och om du står eller kastar böckerna då går det ju åt mer 

skog. 
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En av förskollärarna som arbetade med 1-5 åringar, berättade om hur de arbetade med att få 

barnen mer medvetna om jordens resurser genom att de hade lånat och läst en bok om det: 

 

Fskl1, 1-5: Vi har inte hur mycket resurser som helst, vi har till och med lånat en bok nu om 

att jorden inte mår bra. Att jorden blir varm och svettig och varför det blir så här. Den förklarar 

på ett enkelt sätt. 

 

1 av 6 förskollärare upplevde att det diskuterades mer om det förr med barnen om vart 

material kom ifrån, men att det inte gjordes i samma utsträckning nu.  

 

Åldersrelaterat pedagogiskt miljöarbete  

Det visade sig att det fanns en skillnad för hur man arbetade med resursanvändning med de 

äldre barnen, jämfört med de yngre på förskolan.  Förskolläraren som arbetade med de yngre 

barnen (1-3 år) upplevde att det var svårt att samtala med dem om resurser, så att man som 

pedagog vet att de förstår. Hon upplevde vidare att det inte heller finns tydliga redskap eller 

arbetssätt för hur man ska arbeta med de yngre barnen när det kommer till miljöfrågor, som 

det finns på till exempel en syskonavdelning eller äldre avdelning. Här handlade det istället 

om vad man som pedagog tror att barnen kan ta till sig. Att det handlar om att utföra saker 

tillsammans med barnen och visa, så att de ska få in en rörelsekänsla och inte bara samtala om 

det. Att barn och vuxna utförde saker tillsammans, för att öka sin förståelse kring 

resurshantering. Förskolläraren exemplifierade sopsortering som resursarbete med de yngre 

barnen. Hon beskrev att vuxna och barn går tillsammans till återvinningen, sorterade sopor för 

att visa barnen vart soporna tog vägen.  

 

En förskollärare som arbetat inom förskolan i 34 år upplevde det ibland svårt att nå ut till 

barnen, för att öka deras förståelse om varför man ska vara rädd om material och spara in på 

resurserna då det finns begränsad tillgång. Hon menade vidare att barnen inte kunde relatera 

till att material kostade pengar för förskolan, eftersom barnen själva inte hade pengar att köpa 

saker för.  

  

Fskl6: Att inte slösa på grejerna och vi är rädda om det. Att man inte kan köpa hur mycket 

pärlor och färg som helst.  

 

För att öka barnens förståelse kring resursanvändning hade 2 av 5 förskolor tydliggjort detta 

till en konkret arbetsmetod. Varje barn fick fem stycken papper i veckan att ha till sitt 

förfogande. Detta resulterade i att om barnet använde tre papper på en dag, hade de endast två 

kvar resten av veckan. Detta var en metod med konkret effekt för att öka barns förståelse 

kring resursanvändning. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet av undersökningen visade att det fanns olika rutiner kring barnens användande och 

hantering av förbrukningsmaterial innan, under och efter skapande process. Papper och pärlor 

var de förbrukningsmaterial som konsumerades mest på förskolan och därmed fanns bestämda 
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riktlinjer för hur dessa skulle användas, för att spara in på resurserna och miljön. 

Användningsområdena kunde däremot variera beroende på barnens ålder. Förskollärarna 

beskrev hur de försökte bemöta barnens intressen och behov och därmed hitta 

utvecklingsmöjligheter och utmaningar för varje enskild individ. Förskollärarna såg arbetet 

med resurser ur både en miljöaspekt och pedagogisk aspekt och menade att dessa går hand i 

hand i verksamheten för barnens utveckling och lärande. Det framkom i studien att 

pedagogerna arbetade på olika sätt tillsammans med barnen genom samtal och konkreta 

handlingar, för att få dem att öka sin förståelse kring resursanvändning och bli mer 

miljömedvetna. Resultatet visade att förskollärarnas förhållningsätt till miljö kopplat till 

förbrukningsmaterial spelar en viktig roll, för på vilket sätt övriga miljöfrågor reflekterades i 

verksamheten. Samtidigt menar förskollärarna att arbeta med miljöfrågor är en del av 

uppdraget och sker ibland omedvetet.  

Förskollärarna som ingick i studien resonerade om barnens tillgång till materialet och att de 

hade en önskan om att kunna ha det mer tillgängligt, men att det var av olika anledningar visst 

material inte var tillgängligt. Detta var dock inte kopplat till tydliga miljöaspekter, utan 

handlade snarare om materialkostnad, barns ålder, gruppsammanssättning och barns 

ovarsamma hantering av material. I samtliga intervjuer framkom det att förbrukningsmaterial 

som flaskfärg var utom räckvidd för barnen. Detta hävdar Braxell (2010) oftast är det material 

som är placerat i skåp eller högt upp på hyllor. Vad gällande tillgången av material på 

avdelningarna i undersökningen stämde det överens med Braxell (2010) teori om att de 

vanligaste bildmaterialen på förskolan är limstift, vita A4, tejp, blyertspennor, kritor och 

tuschpennor. Det fanns även vissa riktlinjer för de äldre barngrupperna när material som 

papper och pärlor användes. Detta handlade framförallt om att spara och ta tillvara på 

resurserna men hade även pedagogisk aspekt, om att barnen skulle utmanas i sitt lärande och i 

sin utveckling. I intervjuerna framkom vikten av att det var betydande att lära barnen 

producera istället för att konsumera. Där av betydelsen för att barnen skulle lägga ner mer tid 

och tålamod med sin produkt. Riktlinjerna kring material kunde variera med tanke på barnets 

ålder eller var det enskilda barnet ansågs befinna sig i sin utveckling. Samtidigt menar Braxell 

(2010) att ju tidigare barn får lära känna många olika sorters material, desto större möjlighet 

har de att lära sig hantera och använda det, för att de ska kunna utveckla sitt skapande och bli 

mer självständiga. 

Pappersåtervinning hade majoriteten av förskolorna i min undersökning. Det framgick att 

pappersåtervinningen användes på olika sätt, för att främja både lärande och skapande ur 

miljöaspekt. Det var även pappersmaterial som förskollärarna främst kopplade till miljöfrågor 

och att det var det som kom upp till diskussion med barnen om vart det kommer ifrån och 

varför man inte skulle slösa med det, för att det blev konsekvenser för miljön. Detta lyfte även 

Miranda och Blanco (2010) i sin artikel om att det var ett möjligt arbetssätt man kunde ha på 

förskolorna, för att öka barns miljömedvetenhet. Braxell (2010) ger även tips om hur man 

ytterligare kan använda återvunnet papper, genom att ha ett bord där material byts ut 

emellanåt som pedagogerna vill sätta i fokus av någon anledning. Det kan till exempel vara 

pappersbitar i olika former som kan inspirera till att göra kollage eller mönster.  

I mitt resultat framkom det att att diskussioner med barnen kring material kunde uppstå 

naturligt i samband med barns nyfikenhet eller i specifika situationer. Detta stämmer överens 

med Utbildningsdepartementet (2010) beskrivning om att förskolan har en central roll att 
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utbilda kommande generation och att det är viktigt att förskolan fångar upp barns nyfikenhet 

och tankar kring miljöfrågor och livsstil. Samtal som handlade om material kunde uppstå med 

de äldre barnen när det handskades ovarsamt med böcker eller producerade mycket i papper. 

Då försökte förskollärarna koppla detta samman med naturens resurser och människors 

känslor. Detta går i linje med Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) studie att när det gäller 

fokus på hållbar utveckling och miljöfrågor handlar det mycket om att ha levande samtal om 

naturen och läsa böcker för barnen om naturens resurser. Denna form av kommunikation är 

effektiv då barn oftast kan relatera till skogen när det samtalas om ”skogens resurser” och att 

det är igenkänningsbart för barnen. Då de flesta har besökt en skog någon gång eller gjort det 

mer eller mindre ofta, när de antingen är på förskolan eller utanför förskolan. Att besöka 

skogen är enligt Ärlemalm-Hagsér (2008) en naturlig del i förskolans verksamhet och görs till 

stor del en gång i veckan menar Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) i sin studie. En annan 

förklaring till varför man skulle vara varsam med böcker var att personen som hade hand om 

bokbussen blir ledsen om böckerna kommer tillbaka trasiga. Konsekvensen av det innebar att 

barnen inte kunde få låna fler böcker. Detta kan kopplas till Ertürk Kara, Aydos och Aydin 

(2015) studie som avser att det är av vikt att förskolans personal fostrar barnen tidigt i 

miljömedvetenhet och att detta kan vara en metod. Barnen kan här relatera till hur det känns 

att bli arg eller ledsen. Brodin och Hylander (2002) tar upp något de kallar emotionell 

intelligens och att det är av vikt att skolan och förskolan arbetar med att utveckla barnens 

empatiska förmåga. I förskolans läroplan formuleras även grundläggande värden som ska 

genomsyra verksamheten:   

Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 

handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan ska uppmuntra 

och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation […] (Skolverket, 2016, 

s.4) 

Det visade sig i min studie att det fanns en skillnad för hur man arbetade kring miljöfrågor 

tillsammans med yngre och äldre barn i verksamheten. När det handlade om de yngre barnen 

anpassade man själva lärandet för barnets behov och vad förskollärarna ansåg de kunde förstå. 

I resultatet menade förskolläraren i yngre barngrupp att barnen behöver få vara delaktiga 

tillsammans med vuxna samt få uppleva en rörelsekänsla, för att kunna öka sin förståelse 

kring återvinning och sophantering. Detta var även ett miljöarbete som Ärlemalm-Hagsér 

(2013) fick fram i sin studie, när hon undersökte vilket kunskapsinnehåll förskolans personal 

kopplade till barns lärande i förhållande till utbildning för hållbarhet. Barn behöver få uppleva 

sambandet tillsammans med vuxna om att det som kastas i soporna sedan läggs i olika 

behållare. Att man förankar miljömedvetenhet hos barn i tidig ålder menar 

Utbildningsdepartementet (2010) ger dem en god förutsättning för att vidare kunna få 

förståelse för att hantera resurser.  När barn får uppleva samband upprepande gånger kan 

lärandet för hantering av resursmaterial därför öka.  

Det framgick aktiviteter som beskrevs av förskollärarna på två av förskolorna som arbetade 

med äldre barn, om hur de arbetade medvetet kring resursanvändning kopplat till miljöfrågor. 

En effektiv arbetsmetod för att minska på pappersförbrukningen var att använda play-doo deg 

att klippa i. Det här är ett väldigt miljöanpassat tänk hos förskollärarna att använda denna 

arbetsmetod för att spara på resurserna. Detta tillvägagångssätt främjar barns lärande och 

utveckling, samtidigt som man sparar på verksamhetens förbrukningsmaterial. 
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I min undersökning framgick det även att det upplevdes ibland svårt att förmedla kunskap till 

barnen om att material är en förbrukningsvara och att man därför behöver lära sig spara på 

resurserna och värna om material. För att öka barns medvetenhet kring resursanvändning och 

hantering beskrev hälften av förskollärarna att de lät barnen ha fem papper i veckan att 

hantera. Det här miljöarbetet främjade barns förståelse kring sitt eget handlande av resurser 

samt att varje barn utvecklade sin förmåga att kunna ta ansvar för sina handlingar.  Detta går 

hand i hand med förskolans läroplan om att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin 

förmåga att kunna ta ansvar för sina egna handlingar och dess inverkan på miljön (Skolverket, 

2016). I tidigare forskning menade även Ertürk Kara, Aydos och Aydin (2015) att öka barns 

miljömedvetenhet genom att ha miljöverksamhet i förskolan. Då kunde barn få positiva 

attityder och beteenden om materialkonsumtionen, för att skydda naturen. Barn kunde även i 

arbetet lära sig om återvinning och dess fördelar och nödvändighet, för en ökad förståelse 

kring hantering av material och för en bättre framtid. 

Samtliga förskollärare tog upp vikten av att introducera material för barnen för att de lättare 

ska kunna handskas med det, men att detta sågs som bristfälligt i verksamheten. Vad mina 

intervjuer fick fram ansåg förskollärarna att detta ändå var möjligt om man hade färre barn åt 

gången att arbeta med, för att hinna introducera materialen för varje individ. En av 

förskollärarna beskrev av egen erfarenhet att barn kan hantera material om man som pedagog 

har lärt dem om vart materialet finns, hur de handskas med det och att det används på ett 

ansvarsfullt sätt. Detta kan styrkas med Braxell (2010) som också beskriver av egen 

erfarenhet kring barns hantering av material och menar att om de bara får redskap och 

vägledning för hanteringen kan barnen hantera detta. Genom att låta barnen få utforska samt 

ha pedagoger som ger dem vägledning i teknik och skötsel av redskap och verktyg, skapas 

förutsättningarna för att alla material ska kunna stå tillgängliga för barnen tillslut. Braxell 

(2010) poängterar även att ordning och bestämda platser för materialet har betydelse, för att 

barnen lättare ska kunna hitta och få dem att väcka lusten att skapa och inspireras.  

  

Material av god kvalitet kan även vara helt gratis. Här kanske föräldrar kan hjälpa till med 

material från sina arbetsplatser, eller att man använder återvinningsmaterial av plast, papper, 

dagstidningar, naturmaterial eller förpackningar, detta understryker även Braxell (2010). Av 

egen erfarenhet vet jag att detta kan fungera och brukar vara tacksamt av både förskollärarna 

och från föräldrars håll. Detta var även något som förskollärarna tog upp om att de använder 

sig av återvinningsmaterial som kartong, hushållsrullar samt återvinningspapper.  

Min studie visar att det har en avgörande aspekt för hur pedagogernas förhållningssätt till 

miljö avspeglar sig i verksamheten. Har pedagogerna själva med sig ett tydligt 

förhållningssätt till miljö när de bemöter barnen, överförs detta till dem på ett naturligt sätt i 

den dagliga verksamheten. Med detta beskrivs skillnaden för hur pedagogerna ser till 

materialets tillgång för barnen, om hur materialet ska användas för både lärande och 

tillsammans med miljöhänsyn. Det handlar mycket om hur pedagogernas eget intresse och 

kunskap är till miljöfrågor, för att detta ska kunna utbildas till kommande generation. 

Förskollärarna i min studie menade till stor del att beroende på barnens intressen och behov 

kunde de bemöta dem med olika material för att spara på resurserna, samtidigt som barnen 

kan utvecklas i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta kunde handla om att barnen 

behövde träna finmotorik och såg det lustfyllt att skapa med hjälp av pärlor. Resonemanget 

från förskollärarna kan kopplas med förskolans läroplan samt med min inledning om att 

barnen blir erbjudna olika sorters material för att utvecklas i sitt lärande:  



 

18 

 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 

med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Skolverket, 2016, s. 10).  

 

Här lyfte en förskollärare en jämförelse av barns intressen av att producera, med hur mycket 

eller lite material det gick åt i verksamheten, då alla barn inte heller var intresserade av att 

skapa. Hon exemplifierade med åtgången av pärlor och menade att beroende på vilket 

perspektiv man förhåller sig till att använda som pedagog, i specifika situationer inom barns 

skapande kan åtgången på pärlor i verksamheten ändå ha en god balans. Detta med tanke på 

att alla barn inte har intresset av att pärla.  

Sist men inte minst hävdar Ärlemalm-Hagsér (2013) att det verkar som om respekt, omsorg 

och samband med naturen är teman som tas för givet, men inte reflekteras i den pedagogiska 

praxisen. Detta var något som framkom i mina resultat då pedagogerna inte alltid påstod sig 

vara medvetna om att de arbetade med miljöfrågor med barnen. Detta berodde på att de inte 

reflekterat över detta just då, men poängterade samtidigt att det ingick i det dagliga 

pedagogiska arbetet med barnen, hela tiden.  

Med tanke på pedagogernas olika kontroll av material i verksamheten, kan detta också vara 

något att reflektera över. Då introduktion av material togs upp hos näst intill samtliga 

förskollärare som en viktig del för barns hantering och skötsel av det.  

Metoddiskussion  

Jag använde mig av kvalitativ intervju som metod i min undersökning med egen formulerade 

intervjufrågor. Att formulera intervjufrågor så att dessa skulle täcka frågeställningarna var en 

stor utmaning. När jag utförde mina pilotintervjuer insåg jag vilka olika svar man kunde få 

och att följfrågorna som ställdes varierade av mig som intervjuade. Detta blev också utfallet 

under intervjuerna med förskollärarna. Det var även lätt i stunden med förskollärarna att man 

råkade ställa ledande frågor. Detta resulterade i att jag fick svar från förskollärarna så som jag 

frågade. Mina intervjufrågor och samtal med förskollärarna fokuserade även mycket på 

material som papper. Hade jag ställt frågorna annorlunda eller omformulerat några av mina 

grundfrågor, kanske utfallet hade sett annorlunda ut. Mitt mål med intervjuerna var att de 

skulle vara mer som samtal, än att enbart gå efter ett strikt intervjuschema. Detta var för att 

det skulle kännas mer avslappnat och naturligt för alla inblandade parter. Detta fungerade i 

och med att intervjuerna spelades in och man kunde därför vara mer närvarande i samtalet än 

att fokusera på nästa fråga. Efter varje enskild intervju gjorde jag en genomgång av intervju-

frågorna innan vi avslutade, för att vara säker på att alla frågor berörts och besvarats. Här 

kunde det hända att man ställde samma fråga fler gånger, men hade då med fördel i resultatet 

att man fått tydligare svar. Detta var första gången för mig att intervjua och jag tänker att för 

att bli duktig på någonting, i detta fall intervjuteknik, krävs det att man tränar mycket på det 

och gör det många gånger. Det jag har reflekterat över i efterhand skulle även metoden som 

observation av verksamheten när de arbetar med förbrukningsmaterial vara intressant, för att 

kunna jämföra svaren från förskollärarna med den praktiska verksamheten.  
 

Tillförlitlighet 

När man undersöker tillförlitligheten i en studie innebär det att man tittar på om 

intervjufrågorna svarar på frågeställningarna som ställts i studien (Johansson & Sveder, 

2010). Man svarar även på om samma resultat skulle framkomma om undersökningen gjordes 
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på nytt och på samma sätt (Bryman, 2011). Eftersom detta var en kvalitativ studie, är det 

omöjligt att svara på om det skulle få samma utfall om den gjordes igen. Då de sociala 

omständigheterna spelar roll och kan inte återupprepas på exakt samma sätt. I mitt urval för 

studien ingick enbart sex stycken förskollärare men resultatet av undersökningen fick en 

tillfredsställande bredd då förskollärarna arbetade på olika förskolor. Undersökningens syfte 

och frågeställningar blev därmed besvarat för hur det såg ut i de olika verksamheterna. Hade 

däremot alla förskollärare arbetat på samma förskola hade utfallet blivit smalt och inte varit 

detsamma, då helheten av svaren förmodligen hade varit enhetliga hos de flesta förskollärare 

och resultatet blivit neutralt och mindre intressant.  

I min undersökning kunde följdfrågorna yttra sig olika till förskollärarna som jag nämnde 

tidigare. Ibland kunde det hända att ledande frågor ställdes till respondenten, som i sin tur 

resulterade i att jag fick svar så som jag frågade. Detta kan jag se som brist, då frågan blev 

stängd för respondenten, istället för att ha en mer öppen fråga som krävde ett öppet svar. 

Enligt Johansson och Svedner (2010) kan tillförlitlighetsbrister bero på att alla respondenter 

inte blivit intervjuade med samma frågor och under samma yttre omständigheter. Detta var 

dock något jag lärde mig under intervjuprocessen och blev därför inte alltför upprepande. 

Ännu en brist jag reflekterat över med min studie var otydligheten i min information till 

respondenten innan intervjun, då jag uteblev med relevant koppling till miljöfrågor och 

förskolans läroplan. Detta var till största del relevant för studien men jag tror däremot inte att 

detta ska ha påverkat mina resultat, då det endast uteblev i min första intervjuomgång.  

 

Vidare Studie 

I min undersökning har jag utgått ifrån förskollärarnas perspektiv på barns användande av 

förbrukningsmaterial och om hur förskollärarna kopplar användningen av dessa till miljöfrå-

gor. Det skulle vara intressant att få göra en jämförande studie med det som redan är under-

sökt om resursanvändningen kopplat till miljöfrågor på förskolan, med barnens perspektiv. 

Jag skulle vilja undersöka hur barnen uppfattar om när man är miljömedveten. Metoden för 

den vidare studien skulle även här vara intervju, tillsammans med observation som komple-

ment för att se hur och i vad, barnen praktiskt gör miljömedvetna val. Och att få undersöka 

hur detta praktiskt ser ut i förskolan. Genom denna metod skulle jag undersöka om hur hante-

ringen av förbrukningsmaterial faktiskt ser ut. Det som skulle observeras vore då hur pedago-

ger och barn praktiskt arbetar med förbrukningsmaterial, kopplat till miljöfrågor i verksam-

heten för att skapa en större miljömedvetenhet hos barnen.  
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett till pedagoger avseende deltagande i intervjustudie 

 
I min utbildning till förskollärare vid Karlstads universitet gör jag under våren 2018 ett 

självständigt arbete under 10 veckor. Jag planerar att intervjua några pedagoger om hur man 

på förskolan hanterar och använder förbrukningsmaterial. Med förbrukningsmaterial menas i 

det här fallet det material som ligger nära barnen, såsom papper i olika form, tejp, lim och 

pärlor. 

 

Jag skulle vara tacksam om du skulle vilja ställa upp på en intervju. Genom att signera denna 

samtyckesblankett ger du ditt medgivande till att delta i min studie.  

Deltagandet sker genom en intervju som dokumenteras genom ljudinspelning och 

anteckningar.  

 

Alla uppgifter kommer att anonymiseras och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

 

Insamlat material kommer endast att användas i denna studie och materialet kommer att 

förstöras när mitt arbete är färdigt och godkänt.  

 

Vid frågor kontakta mig gärna genom att ringa 076x-xx xx xx  eller maila 

xxxx.xxxxxxx@gmail.com  

 

Tack för din medverkan!  

Med vänliga hälsningar 

Anna Drugge 

 

 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i studien  

 

 

 

 

Namn     Ort och datum 
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Bilaga 2 

Öppningsfrågor: 

1. Vad har du för befattning? 

2. Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

3. Vilka åldrar jobbar du med nu? 

Intervjufrågor  

1. Hur ser tillgången ut med förbrukningsmaterial på avdelningen? (Myck-

et/lite)  

- Hur tillgängligt är materialen för barnen?  

  - Finns det något material som är mer/mindre tillgängligt? 

  - Hur kommer det sig?  

2. Har ni i arbetslaget tankar kring hur förbrukningsmaterialen ska använ-

das? Ge några exempel.  

- Hur upplever du att barnen gör? / använder och hanterar materialen?  

 

3. Hur tänker du när barnen säger att de känner sig färdiga med sitt projekt/ 

arbete eller inte vill göra mer? Berätta.  
- Hur gör ni i dessa situationer? Vad har ni för rutiner? 

4. Beskriv om en situation eller aktivitet när ni arbetar med resursanvändning 

 

5. Diskuterar ni med barnen vart materialen kommer ifrån? (hur det produce-

ras) hur kan de diskussionerna se ut?  

6. Hur tänker du kring användningen och hanteringen av papper i förskolan? 
(Är det något ni diskuterat i arbetslaget eller med barnen?) 

- Är pappersförbrukningen något som du kopplar med miljöfrågor i det 

pedagogiska arbetet?  

 

7. På vilka olika sätt återanvänder ni papper? Kan du ge något exempel? 
 (Har du några ideér om hur man skulle kunna förbättra användningsområdet?) 

 

8. Hur ser det ut med inköp av förbrukningsmaterial till verksamheten? Be-

rätta.  

 

9. Diskuterar ni användandet av resursmaterialen med barnen? 

 

10. Hur skulle du och dina kollegor förklara varför det är viktigt att göra bar-

nen miljömedvetna i förskolan? 

 

11. Vad är det som gör att det är viktigt att göra barnen miljömedvetna i för-

skolan? Kan du ge något exempel på hur ni arbetar kring det? 


