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Abstract 

In this study I have chosen to investigate how an activity around recycling 

can be used and what effects it has on children's understanding of recycling 

issues. Eight children participated in the study. The recycling activity was 

divided into several stages, such as children's experiences of recycling, 

fairytale reading, reflections on the story, practical training and evaluation of 

the activity. 

In order to collect data material I used sound recording. The result of my 

study showed that the older children (4-5 years) at the preschool had more 

previous experiences of recycling compared to the younger children (3 years) 

in the preschool. The results also showed that both younger and older 

children were interested in the practical part of the activity. The younger 

children had a harder time keeping the concentration for a longer time 

compared to the older children in the preschool.  

The preschool also needs a customized material, so that the children can keep 

the concentration up and to gain new knowledge. My conclusion is also that 

adults need to be involved in the work of recycling in the preschool activities, 

in order for children to gain knowledge of recycling and what it means. 

 

Keywords: Preschool, biology, sustainable development, teaching attempts 
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Sammanfattning 

I denna studie har jag valt att undersöka hur en aktivitet kring återvinning kan 

användas och vilka effekter det har på barns förståelse för återvinningsfrågor. 

Åtta barn deltog i studien. Aktiviteten om återvinning delades upp i flera 

steg, såsom barns erfarenheter av återvinning, sagoläsning, reflektion över 

sagan, praktisk träning och utvärdering av aktiviteten. 

 

För att få data material använde jag ljudinspelning. Resultatet av min studie 

visade att de äldre barnen (4-5 år) i förskolan hade tidigare erfarenheter av 

återvinning jämfört med de yngre barnen (3 år) i förskolan. Resultaten visade 

också att både yngre och äldre barn var intresserade av den praktiska delen av 

verksamheten. De yngre barnen hade svårare att hålla koncentrationen under 

en längre tid jämfört med de äldre barnen i förskolan. 

 

Förskolan behöver också ett anpassat material, för att barnen skall kunna 

hålla koncentrationen uppe och för att erövra ny kunskap. Min slutsats är 

också den att vuxna behöver vara delaktiga i arbetet med återvinning i 

verksamheten, för att barn skall få med sig kunskap om återvinning och vad 

det innebär. 

 

 

Nyckelord: Förskola, biologi, hållbarutveckling, undervisningsförsök  
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1 INLEDNING 

Idag står vi inför stora utmaningar när det gäller miljön, samtidigt som vi 

lever i ett konsumtionssamhälle. Enligt Björklund (2014) handlar 

miljöproblemen om hur vi människor förhåller oss till miljön och vad vi gör 

med den och om det ska ske en förändring är det viktigt att vi agerar. För att 

det skall kunna ske en förändring behöver människor behöver få kunskap och 

en annan syn på vår miljö, och det bör ske genom skolan och utbildning 

(Björklund, 2014). Enligt Skolverket (2016) så skall arbetslagen i förskolans 

verksamhet idag ”ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan 

påverka miljön” (Skolverket, 2016.s.11). I förskolan kan det handla om att 

arbeta med återvinning. 

De erfarenheter jag har av arbete med återvinning i förskolan, är att 

pedagoger t.ex. förklarar vad och hur barnen ska slänga sina rester från 

maten. Barnen får på så sätt kunskap om att maten skall slängas i den bruna 

påsen, men inte varför, eftersom det inte tas upp med barnen. När jag var ute 

på min VFU, så gjorde jag en aktivitet tillsammans med barnen, där jag och 

barnen tillverkade djur av olika papper- och plastmaterial. När vi var klara så 

frågade jag barnen vart vi skulle slänga det material som inte gick att använda 

mer. Barnen visste då inte vart det skulle slängas. Jag uppmärksammade då 

att barnen inte hade så mycket kunskap om återvinning och varför man skall 

återvinna.  

Pedagoger behöver använda sig av lärandemoment, som kan leda till kunskap 

om hur vi människor kan påverka vår miljö. Ett exempel är det som Walan 

(2017) skriver om i sin forskning, där praktiska övningar och berättande har 

använts i förskolan för att på ett framgångsrikt sätt få barnen att intressera sig 

och förstå naturkunskap. Lärarförbundet Tidningen Förskolan (2008) skriver 

att källsortering kan vara naturligt i förskolans verksamhet och genom att 

använda sig av konkret material kan barnen får uppleva det.  

Enligt Ärlemalm-Hagsér (2013) finns det begränsat med kunskap från studier 

om miljö och hållbarhetsfrågor i förskolan. Samtidigt så är återvinning ett 

viktigt ämnesområde att arbeta med och därför krävs det att pedagoger får 

den kunskap om ämnet så att de kan förmedla vidare kunskap till barnen. Det 

kan vara att pedagoger får kunskap av ämnet genom till exempel 

föreläsningar och utbildningar.  

Jag har därför valt att göra en undersökning där jag använder mig av metoden 

undervisningsförsök, där jag tillsammans med barn i förskolan gör en 
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aktivitet i grupp, där jag låter barnen lyssna på en saga, samtala om sagan och 

göra praktiska övningar tillsammans, med fokus på återvinning.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur en aktivitet om 

återvinning kan användas i förskolan och vilka effekter den ger vad gäller barns 

intresse för och kunskap om återvinning. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Vad har yngre och äldre barn i förskolan för erfarenheter/ förkunskaper om 

återvinning? 

2. Hur reagerar och agerar yngre respektive äldre barn under en 

undervisningsaktivitet om återvinning?  

3. Vilken förståelse för återvinning ger de yngre respektive de äldre barnen 

uttryck för under de två momenten i aktiviteten? 
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2 BAKGRUND 

2.1 Det är viktigt att arbeta med återvinnig  

Världen står inför stora utmaningar vad gäller hållbar utveckling och där 

återvinning och materialanvändning är en resursfråga som angår alla 

människor och länder.  

 

 2.2 Förskolans läroplan 

Förskolans uppdrag är bland annat att arbeta med miljö och naturvårdsfrågor 

(Skolverket, 2016). Förskolan ska arbeta för att barn ska få en positiv 

framtidstro genom att ha ett ekologiskt förhållningssätt, där pedagogerna 

delger barnen kunskap om hur man skall förhålla sig till natur och miljö 

(Skolverket, 2016). Förskolans verksamhet ska sträva efter att barnen: 

 

” Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp 

och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” 

(Skolverket, 2016.s. 10) 

 

Vidare ska förskolans arbetslag 

”ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön,” 

(Skolverket, 2016.s. 11).  

 

Arbetet med hållbar utveckling kommer att utvecklas mer i förskolan 

eftersom förändringar i läroplanen från och med juli 2019 innebär att 

begreppet hållbar utveckling förstärks Skolverket (2018).  

 

2.3  Det är viktigt att börja i tidig ålder  

Enligt Walan & Enochsson (2007) undervisas inte barn i naturvetenskap 

förrän högre upp i skolåren. Man får dock ta detta påstående utifrån att det 

presenterades före 2010 då naturvetenskapen lyftes i revideringen av 

förskolans läroplan. Att börja arbeta med återvinning redan i tidig ålder är 

viktigt menar Granberg (2000). Det är lika viktigt att små barn får till sig 

kunskapen om vad källsortering är, för att de skall kunna bli medvetna om 

varför man skall inte skall slänga skräp i vår natur och varför man skall 
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slänga det i en soptunna eller hemma istället. Vidare skriver Granberg (2000) 

att små barn behöver få till sig kunskapen att urskilja de 

olika materialen åt, så som plast, papper, matavfall och plåt, för att veta hur 

man skall gå tillväga när man återvinner material. 

Kahriman-Ozturk, Olgan och Guler (2012) hävdar att arbetet med återvinning 

har en stor inverkan på barn i förskolan. Att börja arbeta med barn i tidig 

ålder är en viktig del, eftersom det är då som den viktigaste 

utvecklingsprocessen sker hos människan, även om processen fortsätter 

genom hela livet. Resultaten i Kahriman-Ozturk, Olgan och Gulers (2012) 

forskning visar att om barn får kunskap i tidig ålder om återvinning, så kan 

barn redan i fyra års ålder hantera återvinningsfrågor. 

 

2.4  Det finns en lång tradition av återvinning i förskolan.  

 

Det finns en lång tradition av att arbeta med miljöfrågor i förskolan, där 

frågor om skräphantering varit ett viktigt inslag. Ärlemalm-Hagsér (2013) 

skriver hur förskolans arbete med miljöfrågor startades, och det var redan på 

1950-talet som föreningen Friluftsfrämjandet startade Skogsmulleskolan för 

barn. På 1970-talet erbjöds även pedagoger på förskolan av 

Friluftsfrämjandet att utbildas sig till ledare. Skogmulleskolan handlade om 

att tillbringa tid i naturen, samtidigt som barnen fick kunskap om natur och 

miljö. Skräplisa var en populär figur som ingick i konceptet 

Skogsmulleskolan, hade främst till uppgift att lära barnen att inte kasta skräp 

i naturen. Fortsatt skriver Ärlemalm-Hagsér (2013) hur Skogsmulleskolan så 

småningom ledde till att den första ”Ur och skur” förskolan startar upp i 

slutet av 1980-talet. 

 

Under 1990-talet ökade miljömedvetandet hos människor i stort och med det 

så sattes krav på kommunerna att engagera sig i frågan. Resultatet av detta 

blev att intresset för miljöfrågor ökade i förskolorna och källsorteringen satte 

fart (Ärlemalm-Hagsér, 2013). År 1996 kunde förskolor certifiera 

verksamheten för ”Grönflagg”, som får sitt stöd ifrån stiftelsen ”Håll Sverige 

rent”. Förskolor som certifierar sig får allt undervisningsmaterial, samt 

utbildning av personalen i konceptet” Grön flagg”.  

 

Återvinning visar sig alltså sedan lång tid tillbaka ha varit ett område som 

angetts vara viktigt att arbeta med i förskolan och det är fortfarande en viktig 

del i förskolors verksamhet.  
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2.5  Det finns utarbetade material om hur man kan arbeta 

Grön flagg arbetar med sex olika teman, där ett av dem är ”skräp och avfall”. 

Temat skräp och avfall innebär att förskolor och skolor först skall arbeta med 

återvinning i förskolan genom att först se till att man inte kastar skräp i 

naturen eller på våra gator (Håll Sverige rent, 2016). Grön flagg har olika 

material som kan användas i undervisningen i förskolan. Det material som 

finns är till exempel: ”Rädda havet med hajen kaj (Håll Sverige rent, 2016). 

Under senare år finns det flera aktörer på marknaden som skapat 

undervisningsmaterial och utbildning till förskolan i ämnet hållbarhet, 

berättar Ärlemalm-Hagsér (2013). Det finns alltså en del material framtaget 

för förskolor som handlar om återvinning. 

 

2.6 Hur förskolor arbetar med återvinning  

Björklund (2014) skriver att förskolor och skolor i allmänhet har arbetat med 

barnen om miljö en längre tid. Att värna om miljön handlar om vilket 

förhållningssätt vi människor har gentemot vår miljö. Björklund (2014) 

beskriver ett projekt där förskolan arbetade med miljö på ett sätt där 

vårdnadshavare och barn blev mer involverade och engagerade i förskolans 

verksamhet. Projektet ledde till att vårdnadshavare fick ta del av 

verksamheten och detta gjorde att familjer kunde arbeta med miljö hemma, 

som till exempel att gå till återvinningsstation för att sortera material 

tillsammans med barnen. Detta bidrog till att barnen fick en kunskap om 

återvinning, som sedan visade sig i förskolans arbete. 

Lärarförbundet tidningen Förskolan (2008) skriver i boken ”Naturvetenskap 

och miljö- i förskola och förskoleklass” att källsortering i förskolan skall leda 

till att sortering för barnen skall vara helt en naturlig sak att göra. Arbetet 

med källsortering skall ske så konkret som möjligt för att det skall bli roligt 

och lustfyllt, men också för att det ska ske ett lärande. 

 

2.7 Studier där förskolor inte arbetar med återvinning 

Enligt tidigare forskning har pedagoger berättat att de arbetar med 

källsortering i verksamheten, men trots detta visade det sig inte i praktiken 

när observationer utfördes (Hedefalk, 2014). Hedefalk (2014) menar att det 
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fanns situationer i verksamheten där pedagoger hade kunnat uppmärksamma 

källsortering mer för barnen. För att skapa förutsättningar och 

uppmärksamma barnen i situationen, så handlar det om att som pedagog att 

lära sig hur man hanterar situationer för att lärande skall ske. Att ha ett öppet 

klimat i verksamheten skapar också förutsättningar för lärande hos barnen.  

3 TEORI 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

I den här studien har jag utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Säljö 

(2011) beskriver det sociokulturella perspektivet som att vi lär av varandra 

genom samspel och genom kommunikation. I ett sociokulturellt perspektiv så 

har språket har en stor betydelse, för genom språket kommunicerar vi och 

kommer i kontakt med vår omgivning, som sker genom blickar, kroppsspråk 

och verbal kommunikation. 

Säljö (2011) skriver också att ett sociokulturellt perspektiv handlar om att det 

är de vuxna människors handlingar som har betydelse för hur barns 

utveckling sker. Det är genom samspel med andra, som barnet lär sig att 

fungera i vårt samhälle. 

Säljö (2000) skriver även att det de termer som vi använder oss av och 

påverkar hur vi agerar och förstår vår omvärld, språket är ett verktyg. Säljö 

(2000) menar att sociokulturellt perspektiv handlar om hur vi människor 

handlar i olika situationer, att människor handlar olika beroende på vad vi 

möter i den sociala praktiken. Men hur vi handlar i praktiken beror på vad för 

kunskaper och erfarenheter människan har. Beroende på hur vi människor 

tolkar både medvetet och omedvetet vår omgivning, eller situation, så handlar 

vi utefter det. Det handlar om att vi människor vet vad vi gör och vad vi kan 

göra i situationen.  

I ett sociokulturellt perspektiv lyfts det fram att språket bidrar till att vi kan 

dela med oss av våra erfarenheter till varandra. Detta sker inte bara i 

lärandesituationer, utan det sker hela tiden (Säljö, 2000). Det sker till 

exempel när 

 ”vi kan fråga andra, och vi lånar och byter ständigt information, 

kunskaper och färdigheter i samspel med våra människor”(Säljö, 

2000.s.34).  

För att barnen skall få till sig kunskap om miljö, så krävs det att 

personal/lärare är närvarande och har ett gott förhållningssätt gentemot 

barnen. Genom att ha aktiva lärare/personal i arbetet med miljö skapar 
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förutsättningar för barnen att bli mer reflekterande om ämnet (Gustavsson, 

1993). Skolverket (2016)  skriver också att ett samspel mellan vuxna och 

barn och barngruppen tillsammans skapar förutsättningar för att utveckling 

och lärande skall ske hos barnet. Bautista, Moreno-Nunez, Ng, och Bull 

(2018) skriver att genom att använda sig av dialogisk kommunikation i tidig 

ålder, påverkar barns kunskap och inlärningen blir djupare hos barnet. Barnen 

får kunskap som kan göra att de kan ta egna beslut och skapar då en hållbar 

framtid. Walan och Enochsson (2007) menar också att det sociokulturella 

perspektivet har en stor inverkan på vad för kunskap barn tar till sig om 

ämnet, för  

” i ett sociokulturellt perspektiv skapar inte människor kunskap 

på egen hand, lärandet sker genom olika former av 

kommunikation” (Walan & Enochsson, 2007 .s.6). 

3.2  Praktiskt och berättande perspektiv 

För att öka barns förståelse och kunskap så behövs det även praktiska 

övningar tillsammans med barnen (Walan & Enochsson, 2007). Enligt det 

Walan (2017) är det också viktigt att det finns en röd tråd mellan 

aktiviteterna, att de ingår i ett sammanhang. Detta är viktigt för att barnen 

inte ska tappa intresset då de kan förstå varför man gör aktiviteten. Att 

använda sig av praktiska aktiviteter i verksamheten är en positiv metod, men 

aktiviteten behöver vara strukturerad för att barnen skall hålla fokus och 

engagemang. Vidare skriver Walan (2017) att en kombination av berättande 

och praktiska övningar i en aktivitet har positiva effekter för att barn skall få 

en kunskap om innehållet. När det gäller berättandet är det av betydelse att 

det som berättas är spännande eller intressant för barnen. Walan (2017) 

skriver också att det är viktigt att se till barns intresse för att det skall skapa 

lärande och en nyfikenhet hos barnen. 

Rowcliffe (2004) menaratt använda sig av berättande i undervisningen med 

barn gör att barnen lättare kan förstå orsak och verkan i det man arbetar med. 

Genom att berätta roliga, eller intressanta händelser/sagor kan barnen lättare 

kommer ihåg vad den handlade om, jämfört med att det hade varit en tråkig 

eller ointressant saga/händelse, för då blir det svårare för barnen att minnas 

innehållet.. Genom att använda sig av påhittade berättelser, menar Walan 

(2017) att det skapar fantasi, ökar lärandet och stärker barns minne. 
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4 METOD 

4.1 Metod och metodval 

Metoden undervisningsförsök, valde jag för att jag ville göra en studie som 

bidrar med kunskap om möjliga sätt att arbeta med återvinning tillsammans 

med förskolebarn. Jag valde därför att genomföra en aktivitet med 

återvinning i förskolan för att kunna undersöka vad den ger för effekter på 

barn och för att undersöka om barn har intresse och kunskap för återvinning. 

Det har inte gjorts så mycket studier med yngre barn om återvinning och jag 

ville därför testa att göra ett undervisningsförsök som även inkluderade de 

små barnen.  

 

Enligt Johansson & Svedner (2006) så handlar ett undervisningsförsök om att 

den som håller i undervisningen vill förändra något, för att sedan utvärdera 

resultaten av undervisningen. Undervisningsförsök liknar aktionsforskning på 

så sätt att någon form av intervention genomförs, men i undervisningsförsök 

så får inte deltagarna vara med och bestämma innehållet i upplägget och 

genomförandet, medan i en aktionsforskning så får deltagarna vara med och 

bestämma innehållet i undervisningen (Johansson & Svedner, 2006). 

 

Inför min aktivitet så valde jag att göra studien själv och kallar mig då för 

studieledare i aktiviteten med barnen. Jag valde att bestämma innehållet i 

aktiviteten samt hur jag skulle gå tillväga. Detta valde jag för att jag skulle 

göra ett examensarbete där det var begränsat med tid. Jag kände då att jag 

inte skulle hinna med att göra en aktivitet där jag och barnen tillsammans 

bestämmer innehållet i aktiviteten.  

 

Jag valde också att använda mig av ljudinspelning under min aktivitet och det 

var för att jag inte skulle hinna med att dokumentera under tiden som jag höll 

i aktiviteten. Genom en ljudinspelning fick jag med vad alla säger, vilket kan 

bidra till att jag ett bättre datamaterial och förhoppningsvis ett bättre resultat 

för min studie. 

4.2  Urval 

Enligt Ärlemalm-Hagsér (2013) finns mycket kunskap att hämta från studier 

som man har gjort med ämnet miljö och hållbar utveckling i högre åldrar, 

men det är begränsat med kunskap från studier som har gjorts om miljö och 

hållbarhetsfrågor i förskolan. Jag valde därför att fokusera på barn i åldrarna 

3-5 år.  
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I studien så har jag valt att använda mig av en förskola där både barn och 

pedagoger känner till mig, vilket jag såg som en fördel, eftersom det då inte 

var problem med att få barnen att delta i aktiviteten. 

Fördelen med att pedagogerna kände mig och jag dem, var att jag inte blev 

lika nervös, utan jag kände mig mer bekväm med att göra min undersökning. 

För mig var det också lättare att kommunicera med pedagogerna och det blev 

därför en bra dialog mellan mig och pedagoger inför min undersökning.  

Urvalet av vilka barn som skulle delta i studien påverkades av vilka 

vårdnadshavare som skrev under på samtyckesblanketten. Jag satte upp 

informationsbrev och samtyckesblanketter till alla vårdnadshavare, så fick de 

sedan själva välja om de ville att deras barn skulle delta i studien. 

Barnen delades i två grupper, yngre och äldre. Grupperna var indelade så att 

det var fyra stycken 3-åringar i en grupp, som kallades för de yngre barnen. 

Sen var det fyra stycken 4-5 åringar i den andra gruppen, som kallades för de 

äldre barnen i studien. Jag använde de två olika åldersgrupperna för att jag 

ville se om det var skillnad på vad 3- åringar tar till sig från aktiviteten 

jämfört med 4-5 åringar.  

  

4.3  Etiska överväganden   

De etiska ställningstaganden jag har tagit hänsyn till, både innan och under 

tiden som jag gjorde min undersökning var att kontakta förskolechefen för att 

få samtycke till att göra en aktivitet med barnen i verksamheten. För att jag 

skulle kunna göra ett undervisningsförsök med barnen i verksamheten så 

behövde jag, enligt Löfdahl (2014), ett samtycke från båda vårdnadshavarna, 

eller en underskrift om det är en vårdnadshavare som har ensam vårdnad av 

barnet. 

För att jag skulle få samtycke av vårdnadshavare så satte jag upp lappar på 

alla barns platser på förskolan så att de skulle kunna ta hem och skriva under 

innan jag kunde börja med datainsamlingen. När jag lämnade ut samtyckes 

blanketter så lämnade jag även ut skriftlig information om min studie, för 

enligt det Löfdahl (2014) skriver så skall studenten ge ut information till 

barnen, vårdnadshavare, pedagoger och förskolechef om hur det går till och 

varför studenten gör undersökningen. Studenten som gör undersökningen 

meddelar även att det går att avbryta när som i undersökningen. 

Informationen ges både muntligt och skriftligt (Löfdahl, 2014).  

När jag utförde min aktivitet så lyssnade jag in vadbarnen hade att förmedla, 

för de kan ju vara så att alla barn inte säger ifrån om de vill avbryta. Enligt 

Skolverket (2016) så skall pedagogen se till  
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”att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda 

och får uppleva sitt eget värde” (Skolverket, 2016.s.8). 

De etiska överväganden som jag tog hänsyn till i min undersökning var att 

personuppgifter är något som kan spåras och får därför inte sparas och 

användas i examensarbetet. Till exempel information om barnets olika 

ursprung, politiska åsikter. Det som kan spåras behöver inte bara vara namn 

utan kan vara både namnet på förskolan, skolan, plats och specifika tecken 

som symboliserar just den förskolan eller individen. Jag följde alltså de 

instruktioner som anges kring detta enligt Löfdahl (2014). 

När jag gjorde min undersökning så uppfyllde jag även 

konfidentialitetskravet. Detta beskrivs enligt Christofferssen och Johannessen 

(2015) som att:  

” uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem” (Christofferssen & Johannessen, 2015, s.46). 

Det finns också ett nyttjandekrav och det innebär enligt Christofferssen och 

Johannessen (2015) att all enskild persondata som samlas in får enbart 

användas för forskningsändamål. Vilket jag också har uppfyllt i denna studie.  

Ett speciellt viktig etiskt övervägande som jag tog när jag är ute i 

verksamheten var att jag tänkte på tystnadsplikten och sekretessen. r När jag 

gör undersökningen och det är ett undervisningsförsök så kan jag få ta del av 

information som kan leda till enskilda personer och då gäller tystnadsplikt 

(Christofferssen & Johannessen, 2015). Det resultat som jag får genom ett 

undervisningsförsök skall skrivas om i anonymiserad form, så att 

personuppgifter inte kan kopplas till enskilda individer, vilket jag har gjort i 

denna studie. 

4.4  Procedur 

För att kunna utföra min studie så började jag med att kontakta 

förskolechefen via mail. Jag skrev i mailet vilket ämne jag skriver om och 

vad studien handlade om.  

Jag fick ett godkännande av förskolechefen att göra min studie och skickade 

ett informationsbrev och samtyckesblankett till vårdnadshavarna (Bilaga 1). 

Därefter så skapade jag ett upplägg för aktiviteten (Bilaga 2). Jag kontaktade 

sedan två avdelningar på förskolan för att få ett godkännande av 

pedagogerna. Jag berättade att jag skulle göra en studie själv och vad den 

handlade om, och att jag behövde två grupper med barn till min 
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undersökning. Jag talade om att jag varit kontakt med deras chef och att hen 

hade godkänt att jag gjorde min undersökning på förskolan. Pedagogerna 

tyckte det var intressant och jag fick komma. Därefter så åkte jag till 

förskolan och satte informationsbrev och samtyckesblanketter till alla 

vårdnadshavare på de två avdelningarna, för att få in så mycket samtycke 

som möjligt. I informationsbrevet så fick vårdnadshavare information om 

mig och min studie, samt information om etiska hänsynstaganden.  

Jag och pedagoger på avdelningarna kom överens om att vårdnadshavarna 

skulle lämna samtyckesblanketterna till pedagogerna, men att jag skulle hålla 

kontakt med avdelningar för att se om det kom in några samtycken. När det 

hade kommit in samtycken från åtta vårdnadshavare, så bestämde jag och 

pedagoger en tid då jag skulle komma och göra min aktivitet med barnen.     

Under genomförandet av undervisningsaktiviteten använde jag mig av 

ljudinspelning på mobiltelefonen. När jag spelade in ljud på mobiltelefonen 

så hade jag flygplansläge på, till dess att jag hade överfört datainsamlingen 

till min dator.  

Innan jag startade aktiviteten med barnen så plockade jag fram de material 

jag skulle använda mig av i aktiviteten, för att det skulle var förberett när 

barnen kom in. Genomförandet av aktiviteterna ägde i ett rum som var inne 

på 3-åringarnas avdelning. Där kunde vi sitta utan att bli störda av några barn 

eller pedagoger. Innan jag började aktiviteten så frågade jag varje barn som 

jag hade samtycke ifrån om de ville delta i min undersökning. Alla barn ville 

delta till en början, men bland de yngre barnen så valde två barn att avbryta 

sitt deltagande under aktivitetens gång.  

Under aktiviteten så är jag som student den som håller i aktiviteten 

tillsammans med barnen och jag presenterar mig då som Emelie, men i 

resultatdelen så är jag den som är ”Studieledare”.   

Aktiviteten gick till så att jag började med att prata med barnen om 

återvinning och frågade om de visste vad återvinning var. Därefter visade jag 

olika återvinningsmaterial, som vi sorterade och återvann. Efter den praktiska 

övningen så läste jag en saga om återvinning, som heter “Rädda havet med 

hajen kaj” (Håll Sverige rent, 2016).  

Efter sagan pratade vi tillsammans om sagan, där jag också ställde några 

frågor, för att se vad de kom ihåg. Barnen fick sedan prova på att återvinna 

material som plast, tidningar, papperskartonger, metall och glas. Barnen fick 

sortera i lådor som jag hade ställt upp. På varje låda fanns det en skylt som 

visade vad som skulle ligga i lådan.  

När vi var klara så utvärderade jag aktiviteten tillsammans med barnen 

genom att ställa frågor om vad de tyckte om aktiviteten och om de lärt sig 
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något. Jag frågade även om barnen kom ihåg vad vi gjort tillsammans i 

aktiviteten.  

4.5  Databearbetning  

Utifrån syfte och frågeställningar i min studie så valde jag att använda mig av 

kvalitativ analys när jag skulle bearbeta mitt datamaterial. Kvalitativ analys 

innebär enligt Fejes & Thornberg (2015) att forskaren undersöker materialet 

aktivt som hen fått in. Materialet bryts sedan ner till mindre delar för att hitta 

likheter och skillnader och mönster, för att därefter kunna kategorisera 

materialet i olika delar. 

Jag började min bearbetning av datamaterialet med att transkribera det 

material jag fått in genom ljudinspelning på min mobiltelefon. Min 

transkribering var från två aktiviteter som var under samma förmiddag på 

förskolan. Aktiviteter varade i 33 minuter med de yngre barnen och 34 

minuter med de äldre barnen. Efter att jag transkriberat datamaterialet så 

började jag med att läsa och beakta de material jag transkriberat, för att sedan 

kategorisera materialet utefter mina frågeställningar. Jag kunde då se likheter, 

skillnader och mönster i materialet.  

När jag läste materialet så plockade jag även ut citat som barnen hade sagt 

under aktiviteten, för att sedan kunna använda i mitt resultat för att belysa det 

jag kommit fram till. När jag hittat mönster, likheter och skillnader så kunde 

jag även få fram underrubriker för resultatdelen.       

Eftersom barnens namn inte får nämnas i studien så har jag därför valt att 

använda siffror för att lättare kunna se vilka de yngre respektive de äldre 

barnen är. De yngre barnen beskrivs med siffrorna 1-4 och är åldern 3 år och 

de äldre barnen beskrivs med siffrorna 5-8 och är åldern 4-5 år. 
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5 RESULTAT 

Resultaten av studien visade att en del av barnen hade förkunskaper om 

återvinning, men långt ifrån alla. Det fanns också skillnader mellan åldrarna. 

De äldre barnen har lättare att sitta stilla och hade mer förkunskaper av 

återvinning. De yngre barnen hade svårt att koncentrera sig en längre tid 

under sagoläsningen, mindre än halva sagan. Det visade sig tydligt genom att 

barnen började ställa andra frågor som inte hörde till ämnet, samt pratade om 

helt om andra saker.  

 

I den praktiska övningen fanns ingen skillnad mellan barnens intresse, men 

de äldre barnen hade mer förkunskaper av att sortera återvinningsmaterial. 

Samtliga barn hade svårt att skilja på olika material under de praktiska 

momenten.   

 

5.1 Vad har yngre och äldre barn i förskolan för 

erfarenheter/förkunskaper av återvinning? 

 

Utifrån det datamaterial jag fått in och analyserat så kan jag se skillnader 

mellan yngre och äldre barnen. Skillnaden var att gruppen med de äldre 

barnen hade fler förkunskaper av vad återvinning var, medan det endast var 

ett av de yngre barnen som uttryckte att de hade förkunskaper av återvinning. 

 

Analysen visar att tre av de yngre barnen uttryckte att de inte visste vad 

återvinning var. Till exempel uttryckte två av de tre barnen det genom att 

säga:  

              

                      ” Näää ” (Barn 1). 

                       

                      ” Jag vet inte” ( Barn 3).  

Ett av de yngre barnen visade sig ha förkunskaper av återvinning och visste 

precis var man sorterade skräp, men också vad man sorterar för material. 

Barnet uttryckte det till exempel så här: 

” Att man återvinner skräp ”, ”man återvinner paket och sånt, 

mjölkpaket och pizzapaket och sånt” och ” då återvinner jag på 
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två platser, för i staden där jag bor finns det två ställen man 

kan återvinna på” (Barn 2). 

 

I aktiviteten med de äldre barnen visade resultatet att de hade en förkunskap 

av återvinning. Flera barn visste att man slänger skräp och vad för olika 

sorters material som man kan återvinna. Ett av barnen sa: 

” Jag vet , man kastar skräp.” (Barn 5). 

 Ett annat barn gav exempel på vad som återvinns: 

 ”flaskor och sånt” (Barn 6). 

Detta nämndes även av ett tredje barn: 

 ” Burkar” (Barn 7). 

De äldre barnen hade även den erfarenheten att de gick och slängde 

återvinningsmaterial både på förskolan och hemma, vilket noterade utifrån 

följande kommentar: 

”vi har varit med fröken också, våran fröken, här på förskolan, 

vi har varit och slängt skräp ,då gick vi bara med henne.” 

(Barn 5). 

 

5.2 Hur reagerar och agerar yngre, respektive äldre 

barn under de olika momenten i 

undervisningsaktiviteten? 

Både yngre och äldre barnen visade intresse och ointresse av aktiviteten.  

Det barnen var mest engagerade i, var den praktiska delen av aktiviteten 

5.2.1  Indikationer på ointresse  

Till en början var alla barnen intresserade av aktiviteten och dess moment 

men under tiden så minskade intresset och barnen började då visa tecken på 

ointresse och det var genom fysisk rastlöshet och att prata om annat.  

 

Fysisk rastlöshet  

Den fysiska rastlösheten visade sig genom att vissa av de yngre barnen 

sprakade och knuffade på varandra.  Det jag kunde se var att barnen var som 



Barn och återvinning i förskolan  Emelie Andreasson 

15 

 

mest rastlösa under den tiden som jag läste sagan. Det barnen uttryckte då var 

att: 

 

  ”Nu vill jag leka.” (Barn 4 ). 

  ”Jag vill också leka.” (Barn 3). 

  ”Barn 1 sluta sparka på mig.” (Barn 2). 

 

Pratar om annat 

Vid sagoläsningen märktes ointresset tydligt då barnen började prata om annat.  

 

De yngre barnen var till en början intresserade av sagoläsningen, men efter en 

kort stund så tappade de intresset och blev rastlösa, detta kunde jag se, genom 

att barnen började prata om andra saker och fråga mig om saker som inte hörde 

till ämnet. Ett av de yngre barnen pratade om andra saker och uttryckte:  

 ” En annan dag badade jag. ” (Barn 4).  

Ett annat barn pratade med mig och sa:  

” Emelie, jag tänkte att alla ska få komma på mitt kalas hemma.” 

(Barn 2).  

 Samma barn uttryckte också:  

”Emelie, mamma tog inte med någon vattenflaska till mig så jag 

börjar, bli lite törstig.” (Barn2 ). 

Ett barn tappade intresset genom att hen upprepade samma ord hela tiden, när 

jag pratade med de andra barnen. Det hen sa var:  

 

 ”namn namn namn namn.”  (Barn 4). 

 

De äldre barnen tappade intresset stundvis när jag läste sagan genom att göra 

ljud eller vissla: 

 

 ”Snark , snark.” (Barn 6). 

 

5.2.2  Indikationer på intresse  

Det som jag kom fram till när jag analyserade data, var att både yngre och de 

äldre barnen var mest intresserade av att få göra det praktiska i aktiviteten. 

Det praktiska var att sortera olika återvinnings material, det var framförallt de 
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äldre barnen som uttryckte det och visade det och det gjorde de del genom att 

visa intresse för innehållet av materialet 

 

Koncentrerat lyssnande  

 

Med de äldre barnen i aktiviteten så kunde jag dra den slutsatsen att de 

barnen var väldigt intresserade av återvinning och det vi gjorde i aktiviteten. 

Barnen visade intresse i aktiviteten genom att visa engagemang genom att 

prata om det som hände i sagan, samtidigt som jag läste. De upprepade 

innehåll från sagan:  

 

 

”Man får inte slänga skräp i havet.” (Barn 5).  

 

Barnen relaterade till bilder i berättelsen genom kommentarer som: 

 

 

”Då får fiskarna ont och det är inte bra.” (Barn 5)  

 ”Där är det en stövel.” (Barn 7).   

 

Barnen visade också intresse genom att fråga om vi skall gå ut och slänga 

skräpet efter att vi var klara inne: 

 

  ”Ska vi gå ut och slänga skräpet?” (Barn 6). 

”Vi ska gå ut och slänga de nu.” (Barn 1). 

 

 

De yngre barnen visade koncentration genom att uttrycka sig när jag läste 

sagan samt när jag ställde frågor utifrån det barnen sagt under sagoläsningen. 

 

Dialog mellan barn 2 och studieledare: 

- Badring (Barn 2) 

- Varför tror du att det hamnade i havet då? ”(Studieledare) 

- För att människor kastar dem i havet” (Barn 2) 

 

 

Intresset för materialet 

 

Barnen kollade in materialet redan innan jag hade startat aktiviteten med 

dem, men det var de äldre barnen som uttryckte det och det uttrycktes genom 

att säga:  
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”Man ska lägga ner de som är på bilden, det som är där .” 

(Barn 7)  

”Man ska inte lägga där, man får se på bilden.”  (Barn 5 ). 

 

5.3  Vilken förståelse för återvinning ger de yngre, 

respektive de äldre barnen uttryck för under de två 

momenten i aktiviteten? 

Vid analysen av mitt datamaterial visade det att det var blandat vad barnen 

fick för förståelse av de två momenten i aktiviteten, sagoläsning och praktisk 

övning. 

 

Den förståelse barnen skulle få utav sagan var att förstå innebörden, som var: 

att man inte skall slänga skräp i havet, för det skadar djur och vår natur.   

Förståelsen hos barnen visade sig genom att barnen fick berättade under 

sagoläsningen men också när de fick svara på frågor som jag ställde till 

barnen efter sagan.  

 

I den praktiska övningen, som var att sortera olika material, kunde jag se att 

både yngre och äldre barn fick en förståelse utav aktiviteten.  

Förståelsen som barnen skulle få genom aktiviteten var att lära sig, att känna 

igen olika material samt att sortera rätt.  

Barnens förståelse kunde jag få till mig genom att barnen hade en dialog med 

mig, där barnen uttryckte sig verbalt men också visade med handen va de 

menade. 

 

Sagoläsning 

De yngre barnen hade under sagoläsningens början intresse, men tappade 

sedan fokusen på sagan och det var svårt att notera om de hade någon 

förståelse om vad sagan handlade om och vad den hade för innebörd.  

För det som de yngre barnen utryckte, var mer vad som hände på bilder i 

sagan, inte sagans innebörd. Det som barnen uttryckte under sagans var: 

 

”Här åker den upp blubb blubb.” (Barn 4). 

 

Det var tydligt att de äldre hade fått en förståelse för vad sagan ville 

förmedla, för de äldre barnen förstod att skräp på fel plats skadar människor 
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och djur. Det uttryckte barnen genom att berätta under sagan men och efter 

sagans slut.   

 

Det som de äldre barnen uttryckte under sagoläsningen var:  

 

”Att vi inte skall slänga skräp i havet.” (Barn 5).  

”För att man slänger det där, för att de blåser.” (Barn 5). 

    ”För att man skall rädda hela världen.” (Barn 5).  

 

Barnen berättade också vad de kom ihåg från sagan:  

”För att vi inte vill att djuren skall skada sig.” (Barn 5). 

 

Praktisk övning  

I den praktiska övningen kunde jag se att både yngre och äldre barn fick en 

förståelse genom aktiviteten. Men jag kunde också se att de äldre barnen hade 

en erfarenhet av att återvinna. Barnens förståelse utav aktiviteten kunde jag få 

till mig genom att barnen under aktivitetens gång uttryckte verbalt, vart de 

olika materialen skulle ligga men också genom att visa men handen.  

Ett av de äldre barnen visade erfarenhet av att återvinna, genom en dialog 

med mig som studieledare.  

Dialog mellan barn 6 och Studieledare 

  

- Vad är det? (Studieledare)  

- Plast (Barn 6) 

- Vart skall det slängas då? (Studieledare)  

- Där (Barn 6) 

- Bra! (Studieledare) 

 

Den praktiska övningen visade också att de äldre barnen tyckte att det var 

svårt att se skillnad på plast- och glasflaskor på bild, för när de skulle sortera, 

så la de plastflaskor där det skulle vara glasflaskor där plastflaskan såg ut 

som en glasflaska på bilden. Barnen tittade till en början på bild och form på 

de olika materialen, men under tiden som vi sorterade tillsammans, kunde jag 

se att barnen fick förståelsen och började sortera i rätt låda.  
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Dialog mellan studieledare och barn 6 

 

- Vad är det? (Studieledare) 

- Den skall vara där (Barn 6) 

- Varför vill du lägga den där då? (Studieledare) 

- För att det är en flaska.(Barn 6) 

- Men vet du vad det är för material? (Studieledare)    

 - Nej (Barn 6) 

- Känn lite på flaskan, är det glas? (Studieledare) 

- Nej plast, den skall ligga där istället (Barn 6) 

 

Det visade sig att de yngre barnen till en början tittade på mönstret som var 

på varje förpackning, till exempel pepparkakor och yoghurt. Men genom att 

testa flera gånger så kunde barnen ta till sig och förstå vart de olika 

materialen skulle ligga. Ett exempel presenteras nedan: 

  

Dialog mellan studieledare och barn 1 

 

-”Vad är det ?”(Studieledare). 

-”Pepparkakor” (Barn 1 ). 

-”Men vad är den gjort av?” (Studieledare). 

 -”där” ,barnet visar med handen. (Barn 1). 

-”Jag menar vad är det och vad är det gjort av?” (Studieledare). 

- (Barn 1 ) lägger pepparkaksburken i plaståtervinningslådan. 

-”Det är helt riktigt och det heter plast” (Studieledare). 

5.4 Analys och sammanfattning av aktiviteten 

Det sista som jag gjorde i mitt undervisningsförsök var att fråga barnen: Har 

ni lärt er något idag? Och vad har ni lärt er idag? De som de yngre barnen 

uttryckte då, att de inte lärt sig något idag medan de äldre barnen uttryckte att 

de lärt sig samarbeta men också att sortera.  

Det som de yngre barnen uttryckte då var att de inte lärt sig något. 

Ett barn uttryckte:  

                    ”Nej” (Barn 4). 

De äldre barnen uttryckte att dem lärt sig något från aktiviteten. De barnen 

utryckte var:  

 

                    ”Ja” (Barn 5 och 6). 



Barn och återvinning i förskolan  Emelie Andreasson 

20 

 

                     ”Att slänga återvinning” (Barn 6). 

                     ”Jag vet , sortera” (Barn 7). 

                      ”Och samarbetat” (Barn 7). 

Det jag kommer fram till är att barnen i denna fråga uttrycker att dem både har 

lärt sig något men också att de inte lärt sig något av aktiviteten tillsammans 

med mig. Men utefter det som jag fått i mitt resultat så stämmer det inte helt 

vad barnen uttrycker i denna fråga. Vad det beror på att barnen svarar som dem 

gör, har jag svårt att svara på.  

 

6 DISKUSSION 

6.1  Resultat diskussion 

Utifrån de resultat som jag kom fram till i undersökningen så hade de yngre 

barnen svårt att hålla fokus en längre stund, det var framförallt när jag läste 

sagan, vilket jag tycker är märkligt, eftersom materialet är hämtat från ”Håll 

Sverige rent”, och materialet skall vara anpassat tillförskolans verksamhet. 

Materialet borde kanske vara anpassat efter åldersgrupp istället. Aktiviteten 

med sagoläsning borde innehålla kortare text, bilder och praktiska övningar, 

detta för att barnen skall kunna hålla fokus en längre tid. Enligt Rowcliffe 

(2004) kan berättande av spännande och intressanta sagor eller historier 

stimulera barns lärande av ett innehåll. Frågan är om sagan var tillräckligt 

bra? Det berodde kanske på hur den var skriven att den inte fångade barnens 

intresse? Det kanske även berodde på sagoberättaren och hur sagan 

berättades? Kanske var det också så att barnen inte var vana att sitta och 

lyssna på sagor? 

 

Utifrån de resultat jag fick av studien konstaterar jag att både de yngre och de 

äldre barnen var intresserade av det praktiska momentet i aktiviteten och att 

barnen tog till sig kunskap när vi sorterade de olika återvinningsmaterialen. 

Jag kan därför se en likhet med det som Walan och Enochsson (2007) menar, 

nämligen att praktiska övningar i påverkar barns kunskap och förståelse för 

ämnet. Vidare menar Walan och Enochsson (2007)   aktiviteten gör att vi lär 

av varandra i form av kommunikation, alltså det sociokulturella perspektivet 

är av betydelse.  

Genom att använda sig av saga och praktiska moment i aktiviteten, gör att jag 

kan jag se en likhet mellan min studie och det Walan (2017) skriver i sin 

forskning, genom att koppla ihop en saga med en praktisk aktivitet, gör att 
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den praktiska aktiviteten får en mening. Den likheten jag kan se är att jag 

också använde mig av saga och ett praktiskt moment i min studie, men att i 

min studie så kopplas sagan inte på samma sätt till den praktiska delen, som 

den gör i Walans forskning. Detta kan jag i efterhand tycka att det kanske 

skulle varit en fördel att jag gjorde på samma sätt, dels för att barnen lättare 

skulle hålla fokus genom hela aktiviteten men också få en större förståelse för 

innehållet. Det hade kanske kunnat påverka de resultat jag fick i studien. 

 

Jag noterade att barnen påverkades av mig som höll i aktiviteten. Gustavsson 

(1993) menar att personalen/lärarna en betydelse för hur barnen agerar, 

reagerar och reflekterar i olika situationer. Genom att jag var aktiv och 

delaktig genom kroppsspråk, blickar och verbalt språk i aktiviteten 

tillsammans med barnen, påverkade jag troligen deras respons., Säljö (2011) 

menar att det är genom språk vi lär oss, men att kroppsspråket är ett viktigt 

komplement till det verbala för att inlärning skall ske hos barnen. Vidare 

menar Säljö (2011) att vi lär vi oss av varandra genom samspel och 

kommunikation, men även att vuxnas handlingar har betydelse för hur barn 

utvecklas.  

Det jag kunde se utifrån resultatet av studien var att de äldre barnen hade mer 

erfarenhet av återvinning, än de yngre barnen. De erfarenheter som de äldre 

barnen hade var, hur man går tillväga när man sorterar olika 

återvinningsmaterial, men också vad man kan sortera för material. Detta var 

inte lika tydligt hos de yngre barnen. Förklaringen till det kan vara enkel, 

nämligen att de var yngre och inte hade hunnit få den erfarenheten. Oavsett, 

så är det viktigt att barn redan i tidig ålder får vetenskap och blir medvetna 

om vad återvinning är och vilka konsekvenserna blir, beroende på hur vi 

hanterar vårt skräp (Granberg, 2000).  

 

Det är dock oklart varifrån barnen hade fått sina erfarenheter, det verkade 

som att de kom både från förskolan och hemifrån. Detta varierade kanske 

från barn till barn. Eftersom de till viss del kanske redan hade en kunskaper 

och erfarenheter är det också svårt att avgöra hur mycket som var nytt för 

dem i samband med mina aktiviteter och vad de lärde sig just där och då. 

De yngsta barnen uttryckte att de inte hade lärt sig något, men då måste man 

komma ihåg att det kanske är svårt för en tre-åring att förstå om den har lärt 

sig något eller inte. 

 

I tidigare forskning (Hedefalk, 2014) har det framhållits att förskolan inte 

arbetar med barnen om återvinning, men att det finns möjligheter för att 

utveckla arbetet med återvinning i verksamheten. Utifrån mina egna 
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erfarenheter så har jag inte heller uppfattat det som att man jobbar mycket 

med återvinningsfrågan i förskolan. 

 

 Jag anser att det är märkligt att förskolan inte arbetar med återvinning i 

verksamheten, för enligt förskolans läroplan så skall förskolan arbeta med 

miljö och naturvårdsfrågor och ge barnen en möjlighet att förstå vad som 

händer med miljön beroende på hur hen handlar (Skolverket, 2016).  Det 

finns kanske en del att arbeta med när det gäller detta. Men, man får också 

komma ihåg att detta kanske kan se annorlunda ut på andra förskolor och att 

det finns sådana som jobbar mycket med att lära barn om återvinning. 

6.2 Metoddiskussion 

Val av metod 

Metoden ”undervisningsförsök” som jag använde mig av för att besvarasyfte 

och frågeställningar gav svar på det som jag undersökte. Hade studien utförts 

en gång till så hade jag kompletterat med flera observationer och intervjuer 

beträffande barnens känslor, rastlöshet och intresse som de visade genom 

kroppsspråket, men också verbalt.  

En intervju med vårdnadshavare hade kompletterat frågan om hela familjens 

intresse för återvinning, för att se vart barnen hade fått sin erfarenhet ifrån. I 

mina tidigare erfarenheter kunde jag inte se att förskolan arbetade med 

återvinning med barnen, men resultatet visar att flera av barnen återvinner 

aktivt hemma, men också i förskolan. Därför hade det varit intressant att göra 

en kombination av olika metoder för att se var barns erfarenheter kommer 

ifrån. 

 

 Urvalet  

Mitt urval av gruppstorlek var fyra barn i varje grupp och det anser jag vara 

lite för stort, för det fanns barn som hade svårt att komma till tals även om 

det var en liten grupp. Jag försökte få allas röster hörda genom att fråga var 

och en. Men det fanns även barn som inte ville säga något. Om jag skulle 

gjort om aktiviteten så hade jag minskat på grupperna, för att ge alla barn 

möjlighet till att uttrycka sig.  

En nackdel med att minska antalet barn i gruppen är att det kunde påverka 

samspelet och kommunikationen mellan barnen eftersom de också lär av 

varandra (Säljö, 2011).  
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Proceduren  

När jag gjorde min studie så hade jag båda aktiviteterna under samma 

förmiddag, på förskolan. Det anser jag vara för ”tight”, då de äldre barnen 

efter aktivitetens slut ville gå ut och sortera de material vi använt.  Men 

eftersom jag skulle ha aktiviteten med de yngre barnen efteråt så kunde jag 

inte det. Hade jag förändrat min tid och dag för aktiviteten, så hade 

aktiviteten kunnat vara under två dagar istället och det hade kunnat påverka 

mitt resultat, för om jag hade haft tid till att gå ut och sortera med barnen så 

hade jag fått ännu tydligare resultat på vad barnen har tagit till sig av 

aktiviteten.  

När jag förberedde min aktivitet så plockade jag fram allt material innan 

aktiviteten skulle starta, för att det skulle finnas tillgängligt när vi skulle 

använda oss av materialet. Men det som hände var att barnen var intresserade 

sig av materialet direkt. Barnen ville från start testa materialet, men även 

under aktivitetens gång så frågade barnen flera gånger de skulle sortera snart. 

Hade jag istället väntat med att ta fram material tills att det var dags att göra 

just det momentet, så hade det kanske förändrat mitt resultat i studien, för att 

barnen kanske hade varit mer fokuserade på det vi gjorde här och nu, som till 

exempel sagan.  

Studien har gjorts med en liten barngrupp, på en förskola. Det är inte alls 

säkert att det hade blivit samma resultat med en annan barngrupp, eller på en 

annan förskola. De slutsatser som jag har dragit gäller alltså endast i detta fall 

och det går inte att generalisera. Är mina resultat trovärdiga? För att så tydligt 

som möjligt visa hur studien genomfördes, samt genom att ge flera exempel 

på hur barnen reagerade och vad de sa, har jag ändå försökt att ge en läsare så 

god inblick i studien som möjligt. På så vis kan en läsare förhoppningsvis se 

studien och dess resultat som trovärdiga. 

I min studie så valde jag att enbart ställa en fråga om vad barn har för 

erfarenheter/förkunskaper av återvinning och det har inte givit mig så mycket 

datamaterial för min första frågeställning. Hade jag istället haft fler frågor så 

hade jag kanske kunnat få ett bredare resultat på den frågan. 

Forska vidare om 

Om man skulle forska vidare på detta område, så hade det varit intressant att 

göra en studie på barn i samma ålder, men att man gör aktiviteten med ett 

barn i taget för att se vad det får för resultat då.  

Det man också skulle kunna forska om skulle kunna vara att göra aktiviteten 

tillsammans med 6-7 åringar för att se hur resultatet skulle bli då. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Upplägg för aktiviteten om återvinnig  

Av: Emelie Andreasson 

Start 

Jag börjar med att samla gruppen, sedan så går vi in i det rummet vi skall vara 

när vi gör aktiviteten tillsammans. Vi småpratar lite när vi går in, för att de ska 

bli så avslappnat som möjligt. Barnen och jag sätter oss ner vid bordet och jag 

berättar vad vi skall göra idag. 

Idag skall ni tillsammans med mig göra en aktivitet som handlar om 

återvinning. 

Frågor om förkunskaper  

 Vet ni vad återvinning är?  

 Vid Ja : Vill ni berätta för mig ?  

Vid nej:  Då ställer jag några frågor och jag ger dem också information                                                  

om vad återvinning är. 

1.Vet ni vad det finns för olika material, som man kan sortera för att bli nytt 

material? 

2.Kan ni namnge några material? 

3. Har ni varit med eran mamma eller pappa och sopsorterat/återvunnit någon 

gång? 

4. Kommer ni ihåg vad för material som du/ni sorterade då? 

 

Demonstration av material 

-Jag börjar med att visa olika återvinnings material, så som plast, papper, 

metall och glas. För att barnen skall få se hur de olika materialen ser ut och vad 

det heter. Det är för att de skall förstå när jag läser sagan, där de tar upp de 

olika materialen.  
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Sagoläsning 

Jag läser sedan en saga för barnen och den heter” Rädda havet med hajen kaj”      

Referens: https://www.hsr.se/sites/default/files/hajen_kaj_2016.pdf  

hämtad den 21/11-2018 

 

Uppföljande frågor av sagan 

Beroende på vad som händer under sagan ,så skall jag efter sagans slut samtala 

och ställa frågor till barnen om sagan och återvinning utifrån sagan. De frågor 

jag skall ställa till barnen är: 

1. Kommer ni ihåg från sagan? , vad handlade sagan om? 

2.Vill ni berätta för mig vad som fanns i havet? 

3. Kan ni berätta för mig, varför vi inte vill ha plast, glas, metall och papper i 

vårat hav? 

4. Hur tror ni att plasten hamnade i havet? 

5. Vad kan man göra med plasten istället för att slänga de i havet eller på 

marken? 

6. Har ni sätt något när ni varit ute havet med båten eller på stranden som inte 

skall vara där? 

7. Vet ni vart vi skall slänga plast, papper, metall och glas ? 

8. Vad tror ni händer om vi slänger plast i havet eller i naturen? 

9. Vad tror ni händer om vi slänger plast, papper, metall och glas i en 

återvinningstation eller om vi sorterar det hemma och slänger det i ett sopkärl? 

Jag ger barnen även information om de inte vet eller vill veta. Som till exempel 

när vi pratar om vad som händer om vi sorterar eller inte, vad för konsekvenser 

som kan uppstå.  

 

Sorterings övning 

Barnen får sedan prova på att sortera material, så som plast, papper, färgat glas, 

ofärgat glas och metall.  

 

https://www.hsr.se/sites/default/files/hajen_kaj_2016.pdf
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Dessa lappar sitter på varsin låda , och i den lådan kan barnen lägga det material 

som dem sorterar Jag kommer att ha flera olika plastförpackningar , 

pappersförpackningar, glasburkar  och metallförpackningar som dem kan 

använda för att sortera. 

Bild referens : 

Bild 1: https://www.hsr.se/sites/default/files/fraktioner.pdf, hämtad 21/11-

2018 

Bild 2: https://www.hsr.se/sites/default/files/fraktioner.pdf, hämtad 21/11-

2018 

Bild 3: https://www.hsr.se/sites/default/files/fraktioner.pdf, hämtad 21/11-

2018 

Bild 4: https://www.hsr.se/sites/default/files/fraktioner.pdf, hämtad 21/11-

2018 

Bild 5: https://www.hsr.se/sites/default/files/fraktioner.pdf, hämtad 21/11-

2018 

Under tiden barnen provar på att sortera så, samtalar jag med barnen om 

återvinning och jag ställer frågor till barnen. En fråga kan vara så här:  

Varför lägger du den här? 

 

Utvärdering av aktivitet 

När aktiviteten är slut så frågar jag barnen frågor, för att se vad barnen tyckte 

om det men också för att se och höra om de fått med sig något från aktiviteten. 

Frågor: 

Hur tyckte ni att det var att göra en aktivitet med återvinning?  

Har ni lärt er något?  

vad har ni lärt er? 

 

https://www.hsr.se/sites/default/files/fraktioner.pdf
https://www.hsr.se/sites/default/files/fraktioner.pdf
https://www.hsr.se/sites/default/files/fraktioner.pdf
https://www.hsr.se/sites/default/files/fraktioner.pdf
https://www.hsr.se/sites/default/files/fraktioner.pdf
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Bilaga 2 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

Hej!  

Mitt namn är Emelie Andreasson, och jag läser till förskollärare på Karlstad 

universitet. Jag går termin sex av sju och håller just nu på med mitt 

examensarbete. Arbetet handlar om biologi i förskolan med inriktning på 

återvinning, där jag vill undersöka hur barn tänker kring frågor om återvinning. 

För att få reda på det, så kommer jag att ha en aktivitet som handlar om 

återvinnig med några barngrupper på förskolan, där det är 3-4 stycken barn i 

varje grupp.  

Deltagandet är helt frivilligt. Om barnet väljer att delta går det ändå att avbryta 

när som helst, både om barnet eller ni ångrar er.  

Personuppgifter behandlas enligt ditt informerade samtycke. Du kan när som 

helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den 

behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 

del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och 

betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan 

förstöras.  

Karlstads universitet är personuppgifts ansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 

mot behandling av personuppgifter , och det finns möjlighet att inge klagomål 

till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se  

Om det är något ni funderar över så kan ni kontakta mig eller min handledare. 

Student : Emelie Andreasson   Telefon nummer:   Mail:   .  

Handledare : Karin Thörne        Mail  

Tack så mycket för hjälpen! 

Med vänlig hälsning Emelie Andreasson 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: 

…………………………….. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker 

till att delta. 

Jag är medveten om att mitt barns deltagande är helt 

frivilligt och jag och mitt barn kan avbryta mitt deltagande 

i studien utan att ange något skäl.  

 

………………………………           ………………………          

Underskrift vårdnadshavare 1                Namnförtydligande  

……………………………….         ……………………….          

Underskrift vårdnadshavare  2               Namnförtydligande 

……………………………… 

Ort och datum 

Mvh Emelie Andreasson  

Telefon nummer:  Mail:  

Handledare Karin Thörne          Mail:  

 


