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Abstract 
 

The study aims to increase the knowledge of how to work with recycling in preschool with 

the children and to see if there are any differences in how they work with recycling depending 

on the age of the children in the group. The study is based on qualitative semi-structured 

interviews with ten preschool teachers in six different preschools. The results show that the 

work with recycling can be accomplished in a variety of ways and the ways to use vary 

between different schools and departments. Most departments describe the work with 

recycling in preschool by reusing materials, sort out household waste and recycle food scraps 

into a compost bag. It also appeared that work with recycling in preschool occurs to a greater 

extent with older children compared to younger children. 

Keywords 
Children, participation, preschool teacher, recycling 

  



Sammanfattning 

Syftet med studien är att öka insikten för hur man kan arbeta med återvinning i förskolan 

tillsammans med barnen, samt se om det finns någon skillnad i hur de arbetar med återvinning 

beroende på barnens ålder i gruppen. Studien bygger på kvalitativa halv-strukturerade 

intervjuer med tio förskollärare på sex olika förskolor. Studiens resultat visar att arbetet med 

återvinning kan genomföras på en mängd olika sätt och vilka sätt man använder varierar 

mellan olika förskolor och avdelningar. De flesta avdelningar beskriver arbetet med 

återvinning genom att återanvända material, källsortera samt att de återvinner matrester i 

kompostpåsen. Det framkom också att arbetet med återvinning sker i större utsträckning på 

äldreavdelning jämfört med yngreavdelning.  

Nyckelord 
Barn, delaktighet, förskollärare, återvinning 
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Inledning 
 

I dagens samhälle är miljöfrågor av största vikt. Det pratas och skrivs mer och mer om miljön 

och hur viktig en hållbar utveckling är för framtiden. Den troligen viktigaste miljöfrågan är 

klimatförändringarna. Vi måste leva energisnålare, minska avfall och avgaser samt spara på 

jordens resurser. Återvinning är en del i strävan efter detta. Genom att återvinna och 

återanvända material minskar vi energiåtgången inom tillverkningsindustrin och sparar på 

resurser. Syftet med återvinning är att använda det som redan finns för att skapa något nytt, 

vilket resulterar i en minskad belastning på miljön. När man tillverkar ett material utifrån 

råmaterialet går det åt mer energi än om man återvinner det material som redan finns. Det är 

ett viktigt ämne som vi inte kan komma undan. Grunden för allt lärande börjar i förskolan, 

därför är det viktigt att redan i förskolan lära barn att värna om miljön. Enligt förskolans 

läroplan ska förskolan lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Förskolan ska bidra till 

att barnen utvecklar sitt intresse och sin förståelse för vår natur och miljö och förstår sin 

delaktighet i naturens kretslopp, samt förstår hur människor, natur och samhälle påverkar 

varandra. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vi kan bidra till en bättre miljö både i 

nutid och i framtid (Skolverket, 2010). Här framgår tydligt att det är en viktig uppgift för 

pedagoger att lära barnen om miljön och hur man värnar om den, ett arbete som bland annat 

återvinning bidrar till. Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2010) menar att förskollärare 

och lärare fyller en betydelsefull uppgift för att ge människor kunskaper som kan leda till ett 

bättre samhälle, och i förlängningen också till en bättre värld att leva i. 

 

I min studie har jag undersökt hur förskollärare arbetar med återvinning i förskolan. Vad de 

har för syn på återvinning och hur de gör för att främja barns lärande inom återvinning och 

miljöarbete. Jag gör också en jämförelse mellan pedagoger som jobbar med äldre barn 

respektive yngre barn. Med äldre barn menar jag barn i åldrarna 3-6 år och med yngre barn 

menar jag barn i 1-3 års ålder.  

 

Mina resultat ger en inblick i och tips om hur man konkret kan arbeta med återvinning i 

förskolan tillsammans med barnen. Hur några förskollärare arbetar med detta för att främja 

barns lärande om återvinning och hur man värnar om miljön. Jag hoppas att min studie bidrar 

till att fler förskollärare tänker till kring miljön och hur viktigt arbetet kring återvinning och 

hållbar utveckling är. Förhoppningsvis tar fler förskollärare in detta i sin verksamhet och 

arbetar aktivt med det. Genom att tidigt ge barnen kunskaper om återvinning och hur viktigt 

det är, finns det en större chans att de faktiskt intresserar sig för att värna om vår miljö och 

aktivt hjälper till för att förbättra den både som barn och som vuxen. Detta menar även 

Johansson (1990) som påpekar vikten av att lära barnen att värna om vår miljö när de är små. 

Hon anser att alla starka upplevelser som barnen får i barndomen, får en väsentlig betydelse i 

det resterande livet. Vidare menar hon att vi måste ge barnen känsla för och kunskap om 

naturen, för om vi utvecklar barnens intresse för miljövård i barndomen så varar det livet ut. 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
Brown (2010) framhäver att genom återvinning kan vi spara enorma mängder energi. Stål 

som återvinns från skrot kräver endast 26 procent av den energi som behövs för att tillverka 

stål från järnmalm. Tillverkningen av återvunnen plast kräver bara 20 procent av energin. För 

återvunnet aluminium är motsvarande tal enbart 4 procent. Framställningen av återvunnet 

papper använder endast 64 procent av energin och dessutom mycket färre kemikalier. Om 
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världens återvinningsgrad för dessa material skulle höjas till den nivå som redan de mest 

effektiva samhällena har uppnått, skulle koldioxidutsläppen minska enormt. Industrin med sin 

tillverkning av stål, plast, cement, konstgödsel och papper m.m. står för ca 30 procent av 

världens energiförbrukning. Han skriver vidare att ett av de mest effektiva sätten att 

uppmuntra till återvinning är att införa en soptippsskatt. Ett exempel är staten New 

Hampshire, där kommunerna uppmuntras att ta ut en avgift av invånarna för varje soppåse. 

Detta har bidragit till att mängden sopor och avfall till tipparna har minskat stort. I den lilla 

staden Lyme (ca 2000 invånare), steg andelen återvunnet avfall från 13 procent till 52 procent 

på ett år, efter att ha infört soptippsskatt. Genom att minska materialförbrukningen finns det 

en stor potential till att minska koldioxidutsläppen. Även Drougge (1996) påpekar att 

återanvända olika material är ur ett miljöperspektiv viktigt att lära sig. Det är därför 

betydelsefullt att vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av material som går att 

återanvända och återvinna.  

 

Lakén (2009) framhåller att förskolan har en viktig uppgift och en otrolig möjlighet att kunna 

arbeta för en hållbar utveckling. På olika plan kan vi arbeta med ekologiska, ekonomiska och 

sociala/kulturella frågor tillsammans med barn, personal och vårdnadshavare. En flitigt 

citerad beskrivning av vad hållbar utveckling är, lyder såhär: 

 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Lakén, 

2009, s. 3)  

 

Lakén (2009) menar att det handlar om ett långt tidsperspektiv och ett världsomfattande 

fokus. Man siktar mot en långsiktig hållbar framtid som innefattar alla. Våra beteenden och 

vanor skapas i unga år. Att frambringa en hållbar framtid handlar bland annat om att redan i 

förskolan grundlägga goda vanor och lära barnen att agera för att möta framtiden. Även Davis 

(1998) skriver att säkert en av de största uppgifterna varje samhälle har är att förse sina barn 

med de attityder, värderingar, kunskaper och färdigheter som behövs för att tänka om och 

ändra rådande handlingsmönster och för att säkra en hållbar framtid. Miljöutbildning är av 

väsentlig betydelse för detta och i förskolan har vi stora möjligheter att göra skillnad.  

 

Witt och Kimple (2008) poängterar vikten av att höja medvetandet om miljön. De menar att 

förskoleåldern är en utmärkt tid att lära barn om hur man värnar om miljön, eftersom små 

barn är särskilt mottagliga för att lära sig nya kunskaper. Det är viktigt att pedagogerna 

anpassar lärandet till barnens nivå och att metoder där barnen får utnyttja alla sina sinnen 

används, det är då lättare för dem att ta in ny kunskap. Spearman och Eckhoff (2012) menar 

också att man ska lägga lärandet på barnens nivå. De påpekar även att böcker kan vara bra för 

att introducera barn till miljöarbete bland annat på grund av att det kan bjuda in till samtal 

med barnen efteråt. Även Johansson, Karlsson och Stenfors (1990) skriver att det är viktigt att 

lära små barn att värna om miljön. De understryker att förskolan ska arbeta mycket med 

miljöproblem, det finns överallt. Barnen kan t.ex. få samla skräp, deras insatser kan bli en 

start för ett växande engagemang i andra stora miljöproblem. Johansson m.fl. (1990) anser att 

natur och miljö ska användas som ett spännande och positivt tema i förskolan, där barnen får 

vara med och påverka och känna att de gör något bra för vår värld. Andersson (2005) menar 

att det finns stora utsikter att vända utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Genom att vi tar 

tillvara på barnens kreativa förmåga och arbetar praktiskt med miljöfrågor med både 
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motivation, kunskap och möjligheter till förändring kan vi tillsammans nå hur långt som helst. 

Det är förmodligen det mest betydelsefulla vi har att förmedla till våra barn. 

För att barn ska få ett miljömedvetande krävs det att de i tidig ålder vistas bland vuxna som 

har ett miljötänk och som handlar resursbevarande och då spelar pedagogernas egna intressen 

och kunskaper stor roll (Pramling Samuelsson, Björkman, Claesdotter, Røe Mathisen, 

Stendahl, 2008). Malmberg och Olsson (1998) understryker detta också och menar att man 

som vuxen ska hjälpa barnen att ta hand om sin miljö. Den vuxna ska vara en förebild för 

barnen, vilket innebär att man först och främst måste börja med sig själv, att se vilken livsstil 

man själv har och vilka vanor som man kanske måste förändra. Malmberg m.fl. (1998) menar 

vidare att barnen ska få känna till att det är bra att köpa kravmärkta varor, att handla lokalt 

odlade grönsaker, att avstå från onödiga förpackningar och kemikalier som skadar vår natur. 

Det går att lära små barn mycket! De berättar om hur viktigt det är att lära barnen att leva 

energi- och resurssnålt, att släcka lampor när man lämnar rummet, att återvinna och 

återanvända material, att inte låta kranen stå och rinna så att man slösar på vatten m.m.  

 

Björneloo (2007) anser att miljöundervisning i förskoleåldern är en viktig del i arbetet för en 

hållbar utveckling. Hon påvisar att utomhuspedagogik har en framträdande plats när det gäller 

miljöundervisning. Utomhuspedagogik kan beskrivas som en helhetsupplevelse, en tematisk 

integrering och en direkt kontakt mellan den som lär sig och föremålet för lärandet. 

Undervisning utomhus har bland annat som syfte att utveckla ett positivt förhållande till 

naturen hos barn. Davis (1998) framhäver att även de inflytelserika och betydelsefulla 

pedagogerna John Dewey, Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel och Maria 

Montessori, har uppskattat att barns lärande och utveckling har förbättrats betydligt genom 

direkta upplevelser med naturen och naturmaterial. Barns kontakt med naturen är viktig och 

resulterar i en stark grund för att bygga hållbara förhållanden mellan människa och natur. 

Detta påpekar även Drougge (1996) som också menar att barnen ska läras att trivas i och 

tycka om naturen. Det man tycker om förstör man inte. Hon menar att det är viktigt att lära 

barnen allt positivt vi kan göra för att värna om miljön, istället för att besvära barnen med oro 

inför miljöhot. Pedagogen ska vara en förebild för hur vi lever för miljön. Hon skriver vidare 

att: 

 
Naturupplevelser är grunden för miljöundervisningen. Trivs du i naturen… då vill du 

vara i naturen… då vill du lära mer om naturen… då vill du vara rädd om naturen… 

då vet du vad du tar ställning för i miljöfrågor! (Drougge, 1996, s. 87)  

 

Lakén (2009) menar att man först måste ha kunskap om hur naturen fungerar för att förstå 

människans påverkan på miljön. Det är viktigt att vi ger barnen en framtidstro och för det 

krävs kunskap om och en känsla för allt levande på vår jord. Genom att vara aktiv i närmiljön 

utvecklar barn en moral, och respekt för naturen och en känsla för den. Barn måste få utforska 

omgivningen med hela kroppen och alla sina sinnen för att lättare få en förståelse för naturens 

olika kretslopp. Nyhus-Braute och Bang (1994) påpekar dock att det nu för tiden är annat som 

i stor utsträckning kräver barnens uppmärksamhet. På fritiden deltar barnen i organiserade 

aktiviteter, de sitter framför datorn, tittar på tv och spelar tv-spel, vilket resulterar i att de inte 

kommer ut i naturen såpass mycket som de borde. Det är därför speciellt viktigt att förskolan 

tar sitt ansvar, då det är på förskolan som barnen vistas stor del av sin tid. 
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Davis (1998) anser att miljöundervisning innefattar tre olika synsätt, utbildning i, om och för 

miljön. Utbildning i miljön innebär att barnen ska utveckla ett positivt förhållningssätt till 

naturen, vilket görs genom att uppmuntra till utomhusaktiviteter och direkta erfarenheter med 

miljön, t.ex. som att leka med sand, vatten, lera, stenar, samla löv, trädgårdsarbete eller att 

skapa livsmiljöer för olika djur. Utbildning om miljön innefattar barns förståelse och kunskap 

om hur naturens olika system fungerar, som t.ex. återvinning av material, kompostering, och 

vattnets kretslopp. Barn måste få förståelse kring de olika begrepp som förknippas med detta. 

Davis (1998) påpekar dock att utbildning i och om miljön, inte är tillräckligt om man ska 

utbilda framtidens medborgare, utan hon talar även om utbildning för miljön. Utbildning för 

miljön kräver pedagoger som aktivt hjälper barn att värna om miljön. Att man har empati mot 

människor och natur och att man som pedagog är miljömässigt engagerad och förstår de 

långsiktiga konsekvenser som blir om man inte värnar om miljön. Barnen kan lära sig hållbara 

metoder genom bland annat odling, kompostering, återvinning av avfall och minskning av 

avfall. Statens offentliga utredning (SOU 2004:104) framhäver att miljöundervisning oftast 

förknippas med konkreta praktiska aktiviteter så som kompostering och sopsortering. 

 

Gustafsson (1993) berättar att man kan arbeta med miljöfostran på olika sätt. Barnen ska få 

bekanta sig med naturen för att förstå att vi är en del av den och att vi behöver vara rädda om 

den. I naturen kan det finnas saker som inte ska vara där, som barnen kan få sortera. De kan 

fundera över hur det man hittat, skulle kunna användas på ett bra sätt. Teman är bra att 

använda i arbetet med miljöfostran. Även kompostering är en bra metod för att barnen ska 

förstå sin delaktighet i kretsloppet. Han rekommenderar att man har en kompost som barnen 

får lägga sina rester i och sedan vara med och sköta. De får då se hur det blir jord i den som 

barnen sedan kan använda som odlingsjord och exempelvis plantera blommor i. När det gäller 

miljön poängterar Gustafsson (1993) att barnen behöver möta pedagoger som anser att det 

finns miljöproblem, men som samtidigt har en positiv tro på framtiden, på att problemen kan 

minska. Han menar att pedagogerna måste förstå sammanhangen kring livets och materiens 

kretslopp och engagerat prata med barnen om detta för att skapa ett engagemang även hos 

barnen. Det är viktigt att som pedagog tänka till och se över vad man gör och hur man gör, 

eftersom barnen ser och lär sig pedagogernas attityder, värderingar och vanor. Även 

omedvetet utövar man lärande över barnen. Gustafsson (1993) understryker vikten av att man 

själv tycker att man är värdefull i miljöarbetet och att man bör känna att just mina 

miljövänliga handlingar formar framtiden. Även Skolverket (1998) menar att grunden för 

miljöarbetet i förskolan är personalens förhållningssätt och kunskaper. Miljöhoten måste 

erkännas av oss vuxna, samtidigt måste vi visa barnen att vi ständigt söker och tror på 

lösningar. Förskolan som har en viktig roll i närsamhället öppnar upp för en rad möjligheter 

till påverkan, vilket stimulerar och förbättrar miljöarbetet i ett vidare perspektiv. 

 

”Om du funderar på ett år framåt, plantera ett frö. 

Om du funderar på ett decennium framåt, plantera ett träd. 

Om du funderar på ett sekel framåt, utbilda människor.” 

– Kinesisk dikt (Davis, 1998, s. 118). 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att öka insikten för hur man kan arbeta med återvinning i förskolan 

tillsammans med barnen, samt se om det finns någon skillnad i hur de arbetar med återvinning 

beroende på barnens ålder i gruppen. 

Frågeställningar 

Utifrån syftet vill jag ha svar på följande frågeställningar: 

 

 Hur beskriver förskollärare arbetet med återvinning i förskolan? 

 Vilka möjligheter och hinder förekommer i arbetet med återvinning? 

 Hur görs barnen delaktiga i arbetet kring återvinning? 

 Vilka skillnader finns i arbetssätt mellan yngre respektive äldre barnavdelningar? 

Metod 
 

Urval 
Undersökningen bestod av tio förskollärare på sex olika kommunala förskolor som alla 

tillhörde samma kommun. Urvalet av förskolor gjordes på basis av att de låg i närheten av där 

jag bodde. En av de chefer som jag kontaktade via mail, för att få ett godkännande att 

genomföra undersökningen av, fick jag aldrig något svar ifrån så det området valdes bort.   

Åldrarna på pedagogerna och hur lång tid de varit verksamma inom förskolan varierade. Det 

var inget som jag hade i åtanke när förskollärarna valdes ut, däremot skriver Johansson och 

Svedner (2010) att det är bra. De menar att det är lämpligt att intervjua personer med olika 

erfarenhetsbakgrund, på grund av att det ökar chansen att finna de betydelsefullaste 

uppfattningarna och varianterna av dem. En del pedagoger valdes ut genom personlig 

anknytning och några valdes på grund av att de arbetade på de förskolor som fanns i mitt 

närområde. Förskollärarna kontaktades via mail, där jag frågade om de skulle vilja delta i min 

undersökning. Sex av förskollärarna arbetade på en äldreavdelning, där barnen var 3-6 år och 

fyra förskollärare arbetade på en yngreavdelning, där barnens ålder var 1-3 år. Jag valde att 

göra så för att på så sätt kunna göra en jämförelse mellan äldre- och yngreavdelningar. Målet 

var att intervjua lika många förskollärare som jobbar med yngre barn som med äldre barn. Så 

blev dock inte fallet, då det inte var lika många pedagoger från en yngreavdelning som ville 

delta i undersökningen. Kraven för att få delta i min studie var att man skulle vara utbildad 

förskollärare och verksam inom förskolan. 

 

Etiska hänsynstaganden 

Jag utgick i min studie ifrån de råd och etiska principer som förespråkas i God forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011). Där benämns fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innebörden av dessa krav informerade jag 

respondenterna om i missivbrevet (se bilaga 2) och även muntligt innan intervjuerna.  

 

Informationskravet innebar att respondenten informerades om undersökningens syfte och om 

vilka villkor som gällde för deltagandet. Respondenten upplystes även om att det var frivilligt 

att delta i undersökningen och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville. 
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Samtyckeskravet medförde att respondenterna informerades om att de själva bestämde över 

sin medverkan i undersökningen och på vilka villkor de deltog samt att de kunde avbryta den 

när de ville.  

 

Konfidentialitetskravet innebar att respondenterna informerades om att man som deltagare var 

anonym för läsaren. De uppgifter som respondenten lämnade och alla personuppgifter 

förvarades oåtkomligt så att obehöriga inte kunde komma åt dem. Efter färdigställd och 

godkänd rapport förstördes allt material. 

 

Nyttjandekravet menades med att respondenterna upplystes om att allt insamlat material 

endast användes i mitt forskningsarbete. Det fick inte användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk.  

 

Datainsamlingsmetoder 
För att besvara mina frågeställningar har jag valt att genomföra kvalitativa halv-strukturerade 

intervjuer med enskilda förskollärare. Kvale (1997) menar att syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att försöka få förståelse om världen utifrån den intervjuades synvinkel. 

Kvalitativa intervjuer passar därför till mitt syfte då jag vill utgå ifrån pedagogernas 

perspektiv. Det är förskollärarnas synvinkel på hur de arbetar med återvinning i förskolan jag 

vill få fram. Anledningen till att metoden intervjuer valdes är också för att få en mer 

djupgående information.  Johansson och Svedner (2010) framhäver att avsikten med den 

kvalitativa intervjun är att få så uttömmande svar som möjligt från respondenten. Även 

Bryman (2011) påvisar detta och menar att denna intervjuform används då man vill ha fylliga 

och detaljerade svar. Metoden halv-strukturerade intervjuer innebär att frågorna är bestämda i 

förväg i en intervjuguide (se bilaga 1). Enligt Kvale (1997) omfattar en intervjuguide förslag 

till frågor och fokuserar sig till vissa ämnen. Följdfrågor kan ingå och frågorna behöver inte 

komma i samma ordning som det står enligt intervjuguiden. Denna intervjuform är med andra 

ord ganska flexibel. Johansson och Svedner (2010) menar även att intervjuer som utnyttjas 

rätt, ger kunskap som är direkt användbar i läraryrket. Under mina intervjuer ville jag få en 

avslappnad atmosfär. Därför valde jag, att efter mina bakgrundsfrågor öppna med en mer 

allmän fråga om återvinning. 

 

Procedur 
För att utföra min undersökning, började jag med att i god tid kontakta förskolechefer på de 

aktuella områdena. Detta gjordes via mail. I mailet berättade jag vilket ämne jag skulle skriva 

om dvs. biologi. Jag berättade även att det skulle riktas mot pedagogernas arbete och bad om 

tillåtelse att få genomföra min undersökning på någon av förskolorna på dennes område. Fyra 

förskolechefer kontaktades, varav tre fick jag ett godkännande av. Förskolecheferna jag 

kontaktade är ansvariga för ca 3-4 förskolor inom samma område.  

 

När studiens syfte och frågeställningar var bestämt utformades ett missivbrev (bilaga 2) och 

intervjufrågor som sammanställdes i en så kallad intervjuguide (bilaga 1). Därefter gjordes ett 

urval av förskollärare. När förskollärarna valts ut kontaktade jag dem via mail för att fråga om 

de skulle vilja delta i min undersökning. I mailet bifogade jag mitt missivbrev. Där fick de 

bland annat information om vem jag är, mitt syfte med undersökningen, etiska 

hänsynstaganden och ett foto på mig. Efter att förskollärarna tackat ja till att delta i 

undersökningen, kontaktades de på telefon för att tillsammans bestämma en tid för intervjun.  
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Samtliga intervjuer gjorde jag i ett avskilt rum på deras respektive förskola förutom ett 

undantag där intervjun genomfördes i ett grupprum på universitetet, då detta passade bättre 

för båda parter denna dag. Först fick de läsa igenom missivbrevet igen och skriva under att de 

godkänner att delta i undersökningen. Intervjuerna spelades in med min smartphone som ett 

stöd för minnet och för att jag skulle kunna fokusera mer på respondenten och inte kolla ner i 

ett block. Längden på intervjuerna varierade mellan 10-25 minuter.  

 

Intervjuerna genomfördes under fem dagar och sammanlagt sex förskolor besöktes. Jag 

genomförde två intervjuer per dag. På fyra förskolor genomförde jag två intervjuer. Då var det 

alltid en förskollärare från en yngreavdelning och en från en äldreavdelning. På de andra två 

förskolorna intervjuade jag en pedagog på vardera. Båda dessa pedagoger arbetar på en 

avdelning med äldre barn. 

 

Databearbetningsmetoder 
Efter varje intervju transkriberade jag det inspelade materialet direkt på datorn genom att ge 

varje respondent ett eget dokument i programmet Word och där skrev jag ner varje 

respondents svar på respektive intervjufråga. Därefter sorterade jag ut det som var relevant i 

förhållande till syfte och frågeställningar. Intervjufråga 1 valde jag att inte presentera i 

resultatet då denna fråga inte tillförde mitt syfte något. Den var som redan nämnts tidigare, 

endast med i syfte att få intervjun mer avslappnad. När alla intervjuer var genomförda och 

transkriberade lästes materialet igenom flera gånger för att få en helhet och för att finna 

likheter och olikheter i respondenternas svar. Jag analyserade texterna genom att skriva ut 

dem på papper för att därefter klippa ut fråga för fråga, för att enklare hitta samband och 

kunna para ihop liknande svar på samma fråga. Det gjordes en jämförelse mellan den data jag 

fått in ifrån 3-6 års och 1-3 års avdelningar, för att på så sätt hitta skillnader i deras arbetssätt, 

vilket var en av mina frågeställningar. Därefter utformades en tabell och två diagram i Excel 

som förtydligar resultatet och som tillsammans med text redovisas i resultatdelen. 
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Resultat  
 

Hur beskriver förskollärare arbetet med återvinning i förskolan? 
I den löpande texten har jag valt att benämna de intervjuade personerna för förskollärare, 

pedagoger och respondenter, för att på så sätt få en variation i texten. I diagram 1 har jag 

sammanfattat och förtydligat de svar jag fick från de intervjuade förskollärarna i de olika 

åldersgrupperna. 

 

 
Diagram 1. Förskollärarnas beskrivning av hur de arbetar med återvinning i förskolan. 

Svaren ges i antal. 

 

I diagram 1 ser vi att samtliga förskollärare som jag intervjuade källsorterar. Det framgår 

också av tabellen att samtliga förskollärare på äldreavdelning återanvänder material och gör 

något nytt av det samt återvinner matrester i kompostpåsen, vilket inte riktigt lika många på 

yngreavdelning gör. Där är det tre av fyra pedagoger, som återanvänder material och två av 

fyra intervjuade, som nämner att de slänger matresterna i en kompostpåse. 

 

En av förskollärarna på en äldreavdelning berättar:  

 
Vi vägde en vecka hur mycket mat vi slängde på avdelningen och det är hemskt! det 

blev 24kg, det är helt galet att slänga 24kg mat på en vecka, på bara en avdelning, 

tänk alla förskolor, hur mycket mat som slängs, men nu återvinner vi matresterna till 

kompost.  

 

Exempel på saker pedagogerna nämner att de gör med material som kan återvinnas är, hus av 

pappkartonger, stråna från en diskborste kan användas till mustascher, botten på en petflaska 

kan användas för att trycka blommor, ett bilgarage kan tillverkas av en tom låda och 

toapappersrullar, en buss kan bli till av lastpallar. En pedagog berättar att de har gjort spel och 

memory av korkarna på mjölkkartonger. Barnen samlade in korkar till förskolan och sedan 

satte de på olika bilder på dem och använde dem till att spela diverse spel. Korkarna användes 

även till att träna på matematik. En förskollärare berättar att de byggde ett förråd ute och att 

det då blev massa spillvirke som de använde till att bygga en utekompost, lekmaterial och 
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ramper av. Det är material som man annars kanske slänger men som kan vara användbart. Alla 

respondenter säger att man kan göra hur mycket som helst med lite fantasi och kreativitet. 

 

En pedagog på en yngreavdelning menar att för att få barnen intresserade av återvinning 

handlar det mycket om hur pedagogerna är, hon uttrycker det på följande sätt: ”Det vi gör, gör 

ju barnen också sen, då får de ju ett intresse i det. Det bygger ju mycket på vårt intresse att det 

ska smitta av sig, framförallt när det gäller yngre barn”. En förskollärare anser att barn som är 

1-3 år är ganska tacksamma, de tycker att det mesta är roligt. En pedagog tycker att barnen de 

har nu är väldigt små. De har flest ett- och tvååringar på avdelningen och anser att det är svårt 

att arbeta med återvinning, men att det är något som de behöver tänka på och arbeta med mer. 

 

En pedagog från en yngreavdelning berättar att de en gång hade ”Barbafamiljen” som ett tema 

på förskolan. En aktivitet som de hade en dag var att ”Barbazoo” kom till förskolan. Han 

upptäckte att det var väldigt mycket skräp. Han hade då en påse med skräp med sig och så 

hade de gjort i ordning några lådor med bilder, på t.ex. plast, papper och metall. Barnen fick 

då hämta något material ur påsen och lägga det i rätt låda.  

 

Tre förskollärare på äldreavdelning har använt sig av gestaltning i arbetet med återvinning och 

menar att det är ett bra sätt att få barnen intresserade av det. ”Supersunkiga SkräpLisa” har 

gestaltats på en förskola, då var en pedagog utklädd i sopor och gjorde felaktiga saker som att 

slänga skräp på marken osv. Miljöhjältar har barnen fått vara på en annan förskola. En figur 

som heter ”Städgreta” har också besökt en förskola. Två av pedagogerna nämner även 

”Sopan” en kvinna som sjunger och pratar om återvinning på ett roligt sätt samtidigt som det 

är allvar i det, som också finns på CD-skiva. 

 

Fyra respondenter på äldreavdelning nämner skräpplockardagarna som ett sätt att arbeta med 

återvinning och som barnen verkar intresserade av och tycker är roligt. Skräpplockardagarna 

är en kampanj mot nedskräpning som Håll Sverige rent har hand om och som sker under 

våren. Det innebär att kommunen får material i form av påsar, säckar och handskar som de 

delar ut. De förskolor som vill får då vara med och samla in skräp som sedan återvinns.  

 

En pedagog på äldreavdelning nämner att återvinning finns med i deras arbete hela tiden. Hon 

menar att man ser det som en helhet, även att man ska tänka på att inte slösa på ström och 

vatten och att man ska vara rädd om saker. Hon menar vidare att: ”barnen är på förskolan 

väldigt mycket och det är vi som lär dem grunden, så det är viktigt att vi är bra förebilder, att 

vi följer det vi försöker lära ut”. Hon anser att pedagogernas inställning är oerhört viktig, att 

de måste vara positiva till återvinning, då barnen ser detta och tar efter. Två av förskollärarna 

nämner även läroplanen. Den ena pedagogen berättar om några mål ur läroplanen som handlar 

om hållbar utveckling och som de arbetar med. Den andra respondenten menar att det står i 

läroplanen att man ska återvinna och tänka på miljön: ”vi ska ju utgå ifrån läroplanen, det är 

ju vår bibel om man säger så”. 

 

En förskollärare på äldreavdelning menar att: ”det är viktigt att barnen får syn på att de kan 

påverka, att vi ger barnen möjligheter till att få vara en miljöhjälte ibland. Vi gjorde en film 

faktiskt om att vara miljöhjälte”. Hon menar vidare att det finns jättemycket bra program på 

SVT Play, som handlar om bland annat naturen, återvinning och kretsloppet. 
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En pedagog på äldreavdelning rekommenderar en bok som de använder sig av som heter 

”Projekt rädda jorden: ett flaskpostäventyr”. Den handlar om magister Futurum som ger 

barnen ett uppdrag, att rädda jorden. Boken ger barnen en förståelse för hur beroende vi är av 

allt runt omkring oss. Samma förskollärare berättar om tre specifika läroplansmål som de 

jobbar med. Den ena handlar om ett sätt att förstå sin omvärld, att de förstår helheten. Hon 

talar om när de var ute och plockade skräp och sedan gick till soprummet med det och där 

visade barnen vad som skulle ligga vart och varför det är viktigt att det läggs på rätt ställe. 

Hon menar även att de pratar med barnen om naturens kretslopp, natur och samhälle och hur 

vi påverkar varandra, vilket de främst gör genom böcker. Likaså används mycket böcker när 

de jobbar med naturvetenskap, växter och djur. De pratar mycket med barnen om att det är hur 

och vad vi människor gör, som avgör om djur och natur ska må bra. Hon menar att djuren och 

växterna inte kan påverka detta själva, utan att det är vi människor som har den makten.  

 

En annan förskollärare på äldreavdelning berättar att de har gjort ”naturrutor” med barnen. Då 

grävde de i höstas ner olika saker som exempelvis aluminiumfolie, plast och bananskal. På 

våren sedan så grävde de upp det för att se vad som hade hänt, och det enda som hade inträffat 

var att bananskalet hade börjat förmultna, det andra var orört. På så vis menar han att man kan 

visa hur dumt det är att slänga vissa saker i naturen. Det blev tydligt för barnen vad som kan 

tas om hand av naturen och vad som inte kan tas om hand. 

 

Vilka möjligheter och hinder förekommer i arbetet med återvinning? 
I tabell 1 har jag sammanfattat de hinder med att arbeta med återvinning i förskolan, som 

framkom under intervjuerna. Fyra förskollärare på äldreavdelning ansåg däremot inte att det 

fanns något direkt hinder. 

 

Tabell 1. De olika hinder som förskollärarna menar kan förekomma i arbetet med återvinning. 

Svaren ges i antal. 
Antal förskollärare 4 6 10 

  Svarsfrekvens n 

Svarsalternativ/kategorier Yngre Äldre Summa 

Brist på förvaring 2 1 3 

Brist på tid 2 0 2 

Barnen är för små 1 0 1 

Avstånd till återvinningsstationer 0 2 2 

Oengagerad personal 0 2 2 

 

I tabell 1 ser vi att brist på förvaring och tid, för långt avstånd till återvinningsstationer och att 

personalen är oengagerad är de största hindren till arbete med återvinning enligt de 

förskollärare som jag gjort intervjuer med. De två pedagoger som nämnde att ett hinder är 

personalen själv, anser att man måste arbeta med det och att göra det enkelt, att inte göra det 

för svårt. Det viktigaste är att det blir naturligt. 

 

Samtliga pedagoger anser att det finns massor av möjligheter till arbete med återvinning i 

förskolan. En pedagog på äldreavdelning nämner bland annat att det är lätt att göra saker, 

barnen tycker att det är kul och sådant som vi vuxna tycker är skräp kan de tycka är roligt och 

användbart.  
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Samtliga förskollärare är överens om att det finns något att utveckla kring arbetet med 

återvinning. Ett undantag förekommer då en förskollärare inte nämner något speciellt som hon 

vill utveckla ytterligare på hennes förskola. Hon menar att det handlar om att förstå och ta 

eget ansvar samt att det ingår i läroplanen. Två respondenter nämner att de vill plantera och 

odla mer. En av dem menar att hon vill ha en kompost på förskolan. Hon vill slänga 

matresterna i komposten tillsammans med barnen och sedan använda jorden till att plantera 

blommor. En förskollärare nämner att hon vill jobba mer med gestaltningar om återvinning, 

dvs. mer dramapedagogik. En pedagog vill arbeta mer med teman om återvinning. En 

förskollärare vill att de ska ha ett eget soprum, där det finns färdiga lådor för materialet som 

ska sorteras och återvinnas. Hon menar att det då skulle vara lättare för både personal och 

barn att se hur sakerna ska sorteras. Två respondenter menar att det behöver göras enklare, 

tydligare och mer synligt. Det behöver märkas upp för barnen genom att exempelvis sätta upp 

bilder med olika material på behållare, så att barnen tydligt ser vad som ska läggas vart. En 

annan förskollärare vill att det ska utvecklas i kommunen. Hon berättar om en kommun som 

haft en lokal där spillmaterial från olika företag samlades in. Förskolor och andra 

verksamheter kunde då hämta det material de ville ha där och använda det till skapande 

verksamhet. Hon skulle vilja att det fanns en lokal som denna i kommunen där hon jobbar. 

 

Hur görs barnen delaktiga i arbetet kring återvinning? 
I diagram 2 har jag sammanfattat vilka olika aktiviteter kring återvinning barnen involveras i 

på förskolan enligt de intervjuade förskollärarna. 

 

 
Diagram 2. Förskollärarnas svar om vilka aktiviteter som barnen i de olika åldersgrupperna 

är delaktiga i kring arbetet med återvinning på förskolan. Svaren ges i antal. 

 

I diagram 2 kan vi se att det som barnen på yngreavdelning främst är delaktiga i är att 

återanvända material, att skapa något av gammalt material, vilket även barnen på 

äldreavdelning är. Där nämner alla pedagoger att barnen är med och återanvänder material. De 

äldre barnen är förutom att återanvända material, delaktiga i att återvinna matrester i 

kompostpåsen och att källsortera. Samtliga pedagoger på yngreavdelningar tycker att barnen 

inte är särskilt delaktiga i arbetet med återvinning utan att det främst är personalen som är 

aktiva i arbetet.  
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Samtliga förskollärare på äldreavdelning nämner kompostpåsen när det gäller barnens 

delaktighet. Där slänger barnen matrester och de vet att det går till komposten. En av dessa 

pedagoger berättar att de även har en kompost när de är ute i skogen, där de brukar lägga 

fruktrester så att djuren kan äta det. De brukar då även prata med barnen om vad som får och 

inte får slängas i naturen. En annan respondent nämner att de har haft en egen kompost med 

maskar men att de sedan fick återvinningsrummet på gården och då blev det istället 

kompostpåsar som alla i kommunen har. 

 

Fyra av förskollärarna på äldreavdelning berättar att barnen är med när de går till 

återvinningsrummet och att det är viktigt att barnen får följa med ut i soprummet och lägga 

materialet i rätt tunna. En av pedagogerna menar att barnen tycker att detta är roligt och hon 

anser att barnen känner sig viktiga när de får vara delaktiga. Fem av förskollärarna menar att 

de pratar allmänt om återvinning. En respondent menar att det är viktigt att informera barnen 

om återvinning så att de har det i ryggraden när de blir stora. En annan pedagog nämner också 

att inte bara prata om återvinning utan även att visa barnen på olika sätt. Hon visade bland 

annat en plansch som personalen ritat, över vart kompostpåsen tar vägen, som de har visat för 

barnen och pratat om. Samma förskollärare tipsar om ett material som Håll Sverige rent har. 

De har ett program som heter ”Blixtpatrullen” som finns på deras hemsida. Det programmet 

har olika ämnen eller dilemman som exempelvis ”plocka inte upp skräpet” eller ”energi i 

soptunnan” som de använder på avdelningen för att arbeta med miljöfrågor.  

 

En pedagog på äldreavdelning berättar även att de på deras förskola, gör så att om barnen 

tröttnat på någon leksak hemma, att de då tar med den till förskolan istället för att slänga den. 

De har jättemånga barn som skänker bland annat bilar och pussel till förskolan. Även 

personalen tar med saker till förskolan som inte längre behövs hemma som t.ex. slevar och 

gamla grytor som barnen kan leka med, vilket barnen tycker är jättekul.  

 

Vilka skillnader finns i arbetssätt mellan yngre respektive äldre 

barnavdelningar? 
Det som framgår av resultatet så skiljer sig de olika åldergrupperna åt genom att de på 

äldreavdelning tycks jobba lite mera med återvinning än de som jobbar på yngreavdelning. På 

yngreavdelningar är det främst personalen som är aktiva i återvinningsarbetet så därför blir 

alltså inte barnen särskilt delaktiga i arbetet. Det framkommer att båda åldersgrupperna 

återanvänder material. De skapar nya saker av det gamla materialet och detta görs 

tillsammans med barnen oavsett ålder på barngruppen. Här är det endast en förskollärare av 

alla tio som inte nämner att de återanvänder material (diagram 1). 

 

På äldreavdelning används mer gestaltningar, alltså drama, än på yngreavdelning. Fyra av sex 

pedagoger nämner det på äldreavdelning medan en av fyra förskollärare berättar om det på 

yngreavdelning. Två förskollärare, en från respektive åldersgrupp menar att de vill arbeta mer 

med gestaltning om återvinning i förskolan och även att jobba med det genom temaarbete. 

 

Att de läser böcker om återvinning för barnen tycks också förekomma mer på äldreavdelning 

än med de yngre barnen. Det var ingen av förskollärarna som jobbar med barnen i åldrarna  

1-3 år, som nämnde att de läser böcker om återvinning för barnen, vilket däremot tre 

pedagoger som arbetar på äldreavdelning, där barnen är 3-6 år, gjorde.  
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På avdelningar där de äldre barnen vistas, beskriver alla förskollärarna att de källsorterar, 

något som även personalen på yngreavdelningar nämner. På detta område är båda 

åldersgrupperingarna lika, dock framkommer att det på yngreavdelning främst är pedagogerna 

som källsorterar. Barnen är alltså inte lika involverade på yngreavdelningar som de är på de 

flesta äldreavdelningar. Två pedagoger på yngreavdelning nämnde att barnen är med och 

källsorterar samt följer med ut i soprummet, dock sker inte detta ofta. På äldreavdelning var 

det fyra förskollärare som menade att barnen är med och källsorterar i stor utsträckning.  

 

Skräpplockardagarna är det fler pedagoger på äldreavdelning som menar att de deltar i. Det 

var fyra av sex förskollärare som nämnde det på äldreavdelning, jämfört med en av fyra 

förskollärare på yngreavdelning. Däremot nämnde två förskollärare från yngreavdelning att de 

ibland är ute och plockar skräp i skogen och på gården ändå. 

 

Samtal om återvinning sker också det i högre grad på äldreavdelning jämfört med 

yngreavdelning. Det är fem predagoger på äldreavdelning som berättar att de pratar om 

återvinning med barnen i vardagen. På avdelningar med yngre barn nämner två pedagoger att 

de försöker prata med barnen om det. Att de har en kompostpåse på avdelningen som de 

återvinner matrester i, nämner samtliga förskollärare på äldreavdelning och två av fyra 

nämner det på yngreavdelning.  

 

Sammanfattningsvis så påvisar resultatet att arbetet med återvinning i förskolan sker i större 

grad på barnavdelningar där barn i åldrarna 3-6 år vistas, jämfört med barnavdelningar där 

barnen är 1-3 år. Vilka olika arbetssätt som används varierar på de olika åldersgrupperna. 

 

Sammanfattning av resultat 
Studiens resultat visar att arbetet med återvinning kan genomföras på en mängd olika sätt och 

vilka sätt man använder varierar mellan olika förskolor och avdelningar. Resultatet av  

intervjuerna visar att det som de flesta avdelningar gör när det gäller arbetet med återvinning i 

förskolan, är att de återanvänder material och gör nya saker av det, att de källsorterar samt att 

de återvinner matrester i kompostpåsen. Även samtal om återvinning, gestaltningar,  

bokläsning, kompostering, plocka skräp och temaarbete framkommer som olika arbetssätt 

kring återvinning. Studien visar att arbetet med återvinning med de yngre och de äldre barnen 

verkar vara störst förknippat med att återanvända material. De hinder som de intervjuade  

förskollärarna nämnde för att utföra arbete med återvinning i förskolan var, avståndet till  

återvinningscentraler, brist på tid, för små barn, brist på förvaring och oengagerad personal. 

Alla respondenter är överens om att det finns massor av möjligheter till arbete med  

återvinning i förskolan. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar ville jag få en mer djupgående information och att 

det skulle vara pedagogernas perspektiv som var i fokus, så därför valdes intervjuer som  

metod. Hade jag valt enkäter som metod hade jag istället fått en ytlig men bred information. 

Det hade varit bra att göra en förintervju innan den riktiga intervjun för att prova på hur  

intervjufrågorna fungerade, som Johansson och Svedner (2010) menar. Jag anser att en del 

frågor gick in lite i varandra. Men det upptäcktes tyvärr inte förrän jag börjat med  

intervjuerna. Det hade därför varit bra om jag gjort en testintervju på någon innan jag började 

med intervjuerna. I övrigt anser jag att frågorna var bra eftersom jag fick fram mycket  

information vid intervjuerna som var användbara. Det jag även tänkt på är ifall det hade sett 

annorlunda ut om jag hade skickat intervjufrågorna till respondenterna i förväg. Det känns 

som att det hade resulterat i ännu mera information och uttömmande svar från respondenterna. 

Dessutom tror jag att när man väl är i intervjusituationen som respondent, att man kan 

glömma vissa saker, därför tror jag att det hade varit bra att skicka ut frågorna till  

respondenterna innan själva intervjun. Samtidigt kan ju det resultera i att de tänker ut svar 

som de tror att jag vill höra, vilket inte heller är bra. Det blir mer spontana svar om de inte får 

se frågorna i förväg. Det finns alltså både fördelar och nackdelar med de olika sätten. Jag 

skulle även vilja genomföra observationer i verksamheten för att se om det som sägs under 

intervjuerna stämmer. Det skulle också varit intressant att intervjua barn på förskolorna för att 

få deras åsikter och syn på hur arbetet med återvinning på deras förskola ser ut. 

 

Tillförlitlighet 
Jag anser att mitt material är tillförlitligt, då jag under alla intervjuer har spelat in samtalet och 

på så sätt inte missat något viktigt. Hade jag bara antecknat istället för att spela in samtalet, 

anser jag att jag hade missat mycket mer av vad som sades än om det spelades in. Jag har 

utfört alla intervjuer på samma sätt med samma frågor till alla. Dock har jag ingen tidigare 

erfarenhet av att göra intervjuer, vilket kan ha varit en nackdel i undersökningen. I vissa fall 

höll jag med respondenten, vilket resulterade i att respondenten inte utvecklade svaret. Jag 

tycker att varje intervju har varit ett lärtillfälle och ju fler intervjuer jag genomförde desto 

tryggare kände jag mig i rollen. Däremot skulle jag velat göra fler intervjuer med förskollärare 

på yngre barnavdelningar. Nu blev det endast fyra intervjuer med förskollärare på 

yngreavdelning, där barnen är 1-3 år. Helst hade jag velat ha åtminstone två intervjuer till på 

yngreavdelning för att få ett bredare perspektiv på hur återvinningsarbetet ser ut på dessa 

avdelningar. Generaliserbarheten i min studie påverkas av att undersökningen bygger på få 

respondenter, vilket man måste ha i åtanke. Jag hade velat ha åtminstone sex respondenter 

från varje åldersgrupp, gärna fler. 

 

Resultatdiskussion 
Johansson, m.fl. (1990) anser att förskolan ska arbeta mycket med miljöproblem, eftersom det 

finns överallt. De menar att insatser som att t.ex. samla skräp, kan bli en start för ett växande 

engagemang i andra stora miljöproblem. En så liten sak som att plocka skräp kan alltså ha stor 

betydelse. Dessutom anser jag att barnen utvecklas och att deras självkänsla stärks när de får 

vara med och känna att de gör något bra för vår värld, att de får känna sig viktiga och  

delaktiga. 
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Den största skillnaden i hur förskollärare arbetar med återvinning på yngre respektive äldre 

barnavdelningar är främst att inte barnen blir lika delaktiga i arbetet på yngreavdelning, en 

anledning kan vara att de anses vara för små. Som en respondent sa, ”det går fortare att gå till 

återvinningsrummet själv när det är stressigt”. Utifrån denna studie ser man att arbetet med 

återvinning med de yngre och de äldre barnen verkar vara störst förknippat med att återan-

vända material, vilket jag inte är särskilt överraskad över. Att pyssla och använda gammalt 

material är något som framkommer mycket på förskolor och det är antagligen för att det inte 

är särskilt svårt att involvera barnen i det, de flesta barn tycker att det är kul. Källsortering är 

också något som alla avdelningar gör, dock är inte barnen på alla avdelningar lika involverade 

i arbetet och detta tror jag kan bli bättre på många håll. Det krävs inte mycket för att ta med 

ett eller två barn till återvinningsrummet eller låta barnen lägga rätt material i rätt låda. Som 

en respondent sa, ”barn som är 1-3 år är ganska tacksamma, de tycker det mesta är roligt”. 

Det gäller även barnen i 3-6 års ålder. Det kan bli en väldigt bra och lärorik upplevelse för 

barnen att exempelvis få följa med till återvinningsrummet. 

 

Det som påpekas i intervjuerna är även pedagogens roll. Att det är viktigt att personalen är 

engagerad och har en positiv inställning till arbetet med återvinning i förskolan. Pedagogerna 

ska vara bra förebilder för barnen, eftersom att det vi gör, tar barnen efter. Detta menar även 

Malmberg och Olsson (1998) och Drougge (1996), som skriver om hur viktigt det är att 

pedagogerna i förskolan är bra förebilder. Gustafsson (1993) påvisar även han vikten av 

pedagogens roll. Han anser att pedagogerna måste prata med barnen engagerat om detta för att 

skapa ett engagemang hos barnen. Han menar vidare att det är betydelsefullt att som pedagog 

tänka till och se över hur man beter sig, eftersom barnen ser och lär sig pedagogernas attityder 

och vanor. Likaså nämner Pramling Samuelsson m.fl. (2008) att för att barn ska få ett 

miljömedvetande är det viktigt att barn i tidig ålder vistas bland vuxna som har ett miljötänk 

och som handlar resurssparande och då är pedagogernas egna intressen och kunskaper av stor 

betydelse. Davis (1998) skriver också hon, att det i förskolan finns stora möjligheter att göra 

skillnad och att en av våra största uppgifter är att ge barnen de kunskaper och värderingar som 

är bra för en hållbar framtid. Hon menar att utbildning för miljön kräver pedagoger som aktivt 

hjälper barnen att ta hand om miljön. Det är viktigt att ha empati mot människor och natur och 

att man som pedagog är miljömässigt engagerad och förstår de långsiktiga konsekvenser som 

blir resultatet av att man inte värnar om miljön. Lakén (2009) och Witt och Kimple (2008) 

menar att man redan i förskolan ska lära barn goda vanor om hur man värnar om miljön, 

eftersom små barn är särskilt mottagliga för att lära sig nya kunskaper. Här ser man tydligt hur 

viktig pedagogens roll är. Både tidigare forskning och några av de förskollärare som jag 

intervjuade påpekar det. Vi vet redan att barn tar efter vuxna, därför är det av största vikt att vi 

visar dem goda vanor. Genom att som pedagog bland annat engagera sig i återvinning på 

förskolan, ser barnen detta och blir förhoppningsvis även de intresserade av det, vilket kan 

resultera i en bra och hållbar framtid.  

 

En av de intervjuade pedagogerna nämnde att det är viktigt att prata om det så att det sitter i 

ryggraden på barnen när de blir äldre. Förskolans läroplan lyfter fram barnens lärande. Där 

står det att förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande, samt att  

verksamheten ska utformas så att barnens utveckling och lärande stimuleras (Skolverket, 

2010). Det var många respondenter som nämnde att de pratade med barnen om återvinning, 

vilket är väldigt bra. Samtidigt tror jag att för att barnen ska bli intresserade behövs också 

mycket praktiska och konkreta aktiviteter. Statens offentliga utredning (SOU 2004:104)  
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nämner exempelvis kompostering och sopsortering som praktiska aktiviteter med återvinning 

i förskolan. I mina intervjuer framkom att alla arbetar med sopsortering och källsortering men 

däremot var det inte många som hade någon egen kompost. Det var en förskollärare som 

nämnde att de hade en kompost i skogen och en annan som nämnde att de hade haft en  

tidigare. Några av förskollärarna som jag intervjuade nämnde även att de skulle vilja ha en 

egen kompost på förskolan. I princip återvinner alla matrester i en kompostpåse men det är 

inte samma sak som att ha en egen kompost. Finns det en egen kompost på förskolan så kan 

barnen vara med och se hela processen från att matresterna slängs till att de blir till jord.  

Jorden kan de sedan använda som odlingsjord. Detta nämner också Gustafsson (1993), han 

menar att kompostering är en bra metod för att barnen ska få en förståelse för sin delaktighet i 

kretsloppet. Han rekommenderar att man har en kompost som barnen får lägga sina matrester 

i och sedan vara med och sköta. Då får de se hur resterna blir till jord och jorden kan sedan 

användas till att plantera olika saker i. Även Davis (1998) menar att barnen kan lära sig  

hållbara metoder genom bland annat odling, kompostering och återvinning av avfall. 

 

Temaarbete är en bra metod att använda sig av i arbetet med miljö och återvinning som både 

Johansson, m.fl. (1990) och Gustafsson (1993) förespråkar. Detta är något som även några av 

förskollärarna som intervjuades nämnde att de ville arbeta mera med. Jag tror att det är en 

jättebra idé för att arbeta aktivt med återvinning i förskolan. Det blir konkret, tydligt och 

sammanhängande för barnen. Att läsa böcker om återvinning och hållbar utveckling för 

barnen, är något som en del respondenter nämner att de gör och det är något som även 

Spearman och Eckhoff (2012) menar kan vara bra.  De anser att böcker kan vara bra för att 

presentera miljöarbetet för barn och att det kan leda till diskussioner med barnen efteråt. 

 

Respondenterna nämnde att hinder för att utföra arbete med återvinning i förskolan kan vara, 

avståndet till återvinningscentraler, brist på tid, att barnen är för små, förvaring och 

oengagerad personal. Gustafsson (1993) menar att hinder för ett bra miljöarbete kan vara 

faktorer som brist på tid, resurser, lokaler som inte är ändamålsenliga, för stora barngrupper 

samt brist på intresse hos personal och barn. Han anser att man måste börja med små mål för 

att slutligen nå det stora målet. En maskkompost kan exempelvis vara en bra början för att få 

omgivningen intresserad. Han menar vidare att fortbildning av personal kan stärka deras 

kunskaper om miljön. Dock anser han att pengarna ska räcka till fortbildning inom flera 

områden vilket innebär att även pengar kan vara ett hinder. Några hinder är respondenterna 

och Gustafsson (1993) eniga om och det är brist på tid, intresse hos personal och lokalerna, 

dvs. förvaringen. Fortbildning av personal är ett bra sätt för att pedagoger ska få kunskaper 

och bli intresserade av återvinning och annat miljöarbete. Det är något att tänka på om man 

känner att det skulle behövas mer kunskaper inom ämnet. Självklart kostar fortbildning 

pengar och det finns mycket som man kanske vill fortbilda sig inom, så då får man prioritera 

det som man helst vill få mer kunskaper om. 

 

De avdelningar som inte visade sig vara särskilt aktiva i arbetet med återvinning i förskolan 

och att involvera barnen i det, är medvetna om det och verkar vilja göra en förändring och 

förbättra arbetet inom ämnet. Alla respondenter anser att återvinning är ett viktigt ämne och 

behöver därför förekomma i verksamheten i stor grad. Vilket även står klart och tydligt i våra 

styrdokument. I förskolans läroplan står det bland annat att vi ska arbeta med miljö- och 

naturvårdsfrågor i förskolan. Att vi ska bidra till att barnen utvecklar intresse och förståelse 
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för vår natur och miljö och inser sin medverkan i naturens kretslopp, samt får förståelse för 

hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (skolverket, 2010). 

 

Jag anser att det som krävs för att arbete med återvinning i förskolan ska ske, är intresse och 

engagemang hos pedagogerna. Det är den främsta egenskapen tror jag. Har man som pedagog 

kunskap och intresse för det då är det förstås lättare att förmedla det till barnen. Intressen styr 

mycket. Dock så är det ett jätteviktigt ämne och har man inte intresse för återvinning så borde 

man bortse från det för vår framtid och barnens skull. Det är ett ämne som står med i 

förskolans läroplan, som vi i förskolan ska arbeta med tillsammans med barnen. Som sagt vi 

är förebilder för barnen och måste tänka över vad vi gör och hur vi gör. Detta menar också 

Skolverket (1998) som skriver att grunden för miljöarbetet i förskolan är personalens 

förhållningssätt och kunskaper. Vi måste visa barnen att vi ständigt söker och tror på 

lösningar.  

 

Under mina intervjuer fick jag massvis med bra tips på hur man kan arbeta med återvinning i 

förskolan tillsammans med barnen. Jag fick bland annat användbara tips på saker man kan 

göra av gammalt material, böcker inom ämnet, material som finns att tillgå på internet, hur 

man kan göra gestaltningar på olika sätt. Som alla respondenter har sagt så finns det oerhörda 

möjligheter till att arbeta med återvinning i förskolan tillsammans med barnen. Det gäller att 

ha kreativitet och fantasi, samt pedagoger som är engagerade och intresserade av att arbeta 

med ämnet i förskolan. Genom min undersökning har jag fått en större insikt för hur viktigt 

arbetet med återvinning är och hur man kan arbeta med det i förskolan. Jag har blivit ännu 

mer motiverad till att själv bedriva arbete med återvinning i min kommande yrkesroll som 

förskollärare. Förhoppningsvis känner ni som läser denna studie även ni en större motivation 

och att ni fått en större inblick i hur arbetet med återvinning i förskolan kan se ut och  

genomföras. Det är ett väldigt viktigt ämne som vi måste arbeta med och varför inte starta 

redan i förskolan. Om vi inte vårdar vår värld, vad har vi då för framtid? 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Det var svårt att hitta tidigare forskning om just återvinning i förskolan. Det finns mycket om 

miljö och hållbar utveckling i allmänhet men inte särskilt mycket om enbart återvinning i  

förskolan. I min undersökning gjordes en jämförelse mellan yngre och äldre barnavdelningar. 

Det jag även skulle vilja se forskning om, är en jämförelse mellan förskolor som har grön 

flagg respektive inte grön flagg. Hur dessa olika inriktningar arbetar med återvinning i  

förskolan.  

  



 

18 

 

Referenser 
 

Andersson, L. (2005). Naturen och människan. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

 

Björneloo, I. (2007). Innebörder av hållbar utveckling: en studie av lärares utsagor om 

undervisning. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

Brown, L R. (2010). Plan B 4.0 – Uppdrag rädda civilisationen. Näsum: R-H Förlag. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

 

Davis, J. (1998). Young children, environmental education, and the future. Early Childhood 

Education Journal. 26:2, 117-123. 

 

Drougge, S. (1996). Miljömedvetande genom lek och äventyr i naturen. Tullinge:  

Friluftsfrämjandet. 

 

Gustafsson, B. (1993). Börja bland barn- en miljöfostrande pedagogik.  

Stockholm: CE Fritzes. 

 

Helldén, G. Jonsson, G. Karlefors, I. & Vikström, A. (2010). Vägar till naturvetenskapens 

värld: Ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber. 

 

Johansson, B. & Svedner, P O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget AB. 

 

Johansson, S. (1990). Bland stubbar och kottar. Helsingborg: LTs förlag.  

 

Johansson, S. Karlsson, C. & Stenfors, E. (1990) Ekologi för små barn. Stockholm: Håll  

Sverige Rent. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lakén, M. (2009) Förskolan för en hållbar utveckling. Sollentuna: Inspira förskolor och 

skolor AB.  

Malmberg, C. & Olsson, A. (1998). Miljökuggen naturligtvis Växjö: Håll Sverige Rent. 

 

Nyhus-Braute, J. & Bang, C. (1994). Följ med ut! Barn i naturen. Svenska Utgåvan 1997. 

Stockholm: Universitetsförlaget. 

 

Pramling Samuelsson, I. Björkman, K. Claesdotter, A. Røe Mathisen, B. & Stendahl, E. 

(2008). Naturvetenskap och miljö i förskola och förskoleklass. Stockholm: 

Lärarförbundets förlag.   

 



 

19 

 

Skolverket. (1998). Jord för växande. Särtryck ur växa i lärande och att erövra omvärlden. 

Stockholm: Liber Distribution. 

 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. (Rev. uppl.) Stockholm: Skolverket. 

 

SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling. Stockholm: Fritzes 

 

Spearman, M. & Eckhoff, A. (2012). Teaching young learners about sustainability, Childhood 

Education, 88:6, 354-359. 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Witt, S D. & Kimple, K P. (2008). How does your garden grow?’ Teaching preschool  

children about the environment, Early Child Development and Care, 178:1, 41-48. 



 

20 

 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

 Ålder på barngruppen? 

 När utbildade du dig? 

 Hur länge har du arbetat på förskolan?  

 Hur länge har du varit verksam inom förskola? 

 

1. Vad är återvinning för dig?  

 

2. Hur skulle du beskriva ert arbete med återvinning på förskolan? Ge några exempel? 

 

3. Vad gör ni med det material som kan återvinnas? 

 

4. Hur görs barnen delaktiga i arbetet kring återvinning?   

 

5. Hur får ni barnen intresserade av återvinning? 

 

6. Hur kan en aktivitet kring återvinning på er förskola se ut? 

 

7. Vilka möjligheter och hinder ser du med arbetet kring återvinning i förskolan?   

 

8. Finns det något du skulle vilja utveckla ytterligare kring arbetet med återvinning? I sådant 

fall hur? 
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Bilaga 2 
 

Missivbrev till förskollärare 

Hej! 

Mitt namn är Linnéa Ekberg och jag studerar till förskollärare vid Karlstad universitet. Jag 

läser nu min sjätte termin och har precis påbörjat mitt examensarbete. Min undersökning 

handlar om hur förskollärare arbetar med återvinning i förskolan. Syftet med undersökningen 

är att ta reda på hur förskollärare bedriver arbete med återvinning i förskolan. Hur 

förskollärare gör för att främja barns lärande kring återvinning och en hållbar utveckling samt 

om det finns någon skillnad i hur arbetssättet ser ut på en yngre 1-3 år respektive en äldre 3-5 

års avdelning. Jag har tänkt genomföra min studie genom att intervjua ett antal förskollärare 

som är verksamma på både yngre avdelning och äldre avdelning. Det vore mycket värdefullt 

om du ville dela med dig av din syn! 

 

Jag följer de etiska principer som God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) förespråkar. 

Vilket är att det är helt frivilligt att delta i studien. Om du tackar ja, och därefter ångrar dig, 

kan du när som helst avbryta ditt deltagande i studien. I examensarbetet kommer alla 

intervjuade vara anonyma. Det betyder att inga namn på medverkande personer, förskolor 

eller kommuner kommer att anges i texterna. Jag kommer att spela in samtalet som stöd för 

minnet. Det inspelade intervjumaterialet kommer endast jag att ha tillgång till och lyssna på. 

Efter godkännande av examensarbetet kommer det inspelade intervjumaterialet och alla andra 

uppgifter förstöras. 

 

Jag hoppas att du vill medverka och ge mig en möjlighet att genomföra denna undersökning. 

Givetvis kommer jag till din arbetsplats och genomför intervjun som beräknas ta ca.30 

minuter. Om du tackar ja och skulle vilja medverka i studien så återkommer jag så att vi får 

bestämma en aktuell tid tillsammans.  

 

Kontakta mig gärna vid eventuella frågor eller oklarheter, både före och efter intervjun! 

 

Med vänlig hälsning 

Linnéa Ekberg 

E-post: linneaekberg@hotmail.com 

Mobil: xxx-xxx xx xx 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen och godkänner att medverka i studien 

 

 

 

 ________________________________________________________  
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