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Abstract

The purpose of this study is to investigate how the selected preschools work with recycling and 
reuse of materials together with the children in the educational activities. The aim is also to find out 
how important these preschool teachers find this work with recycling and reuse of materials.

The study is a qualitative study in which semi-structured interviews were used as a method. Five 
preschool teachers were interviewed. They work in various municipal preschools in the same 
municipality. It is a small municipality, five of the six municipal preschools have participated in this
study. The study has a socio-cultural perspective as a base and is focused on interaction and 
learning.

The results gathered showed several similarities, but also differences between how the different 
preschools work with recycling and reuse together with the children. All preschool teachers knew 
what the term recycling means, but all preschools were not working actively with this subject. All 
preschools were working largely with reused materials. The reused materials were mainly milk 
cartons, egg cartons and cardboard pieces. The preschool teachers emphasized that it is important to
teach children to reusing materials to save the resources of the earth.
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Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka hur de utvalda förskolorna arbetar med återvinning och 
återanvändning av material tillsammans med barnen i den pedagogiska verksamheten. Syftet är 
också att ta reda på hur meningsfullt dessa förskollärare tycker att arbetet är med återvinning och 
återanvändning av material. 

Studien är en kvalitativ undersökning där semistrukturerade intervjuer har använts som metod. Fem 
förskollärare har intervjuats. De arbetar på olika kommunala förskolor i samma kommun. Det är en 
mindre kommun, fem av sex kommunala förskolor har medverkat i denna studie. Studien har ett 
sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt, som har fokus på samspel och lärande. 

Resultatet som samlades in visade flera likheter, men också skillnader mellan hur de olika 
förskolorna arbetar med återvinning och återanvändning tillsammans med barnen. Samtliga 
förskollärare visste vad begreppet återvinning innebar, men alla förskolor arbetade inte aktivt med 
detta område. Alla förskolor arbetade till stor del med att återanvända material. Det material som 
återanvändes var främst mjölkförpackningar, äggkartonger och kartongbitar. Förskollärarna 
poängterade att det är betydelsefullt att lära barnen att återanvända material för att spara på jordens 
resurser. 

Nyckelord

 Förskollärare, hållbar utveckling, miljö, återanvändning, återvinning
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1. Inledning

Denna studie handlar om arbetet med återvinning och återanvändning i förskolan. Detta är ett 
område som ingår i ämnet kemi. Nilsson (2011) tar upp att kemi bland annat handlar om att atomer 
och molekyler sätts samman för att sedan bilda nytt material. Återvinning och återanvändning hör 
därför till kemi för att det blir nytt material av det som återvinns.

Återvinning och återanvändning av material är ett ämne som är aktuellt i samhället som vi lever i. 
Alla aktörer måste tillsammans hjälpas åt till att minska miljöförstöringar genom att till exempel 
inte slänga material som kan återanvändas och tänka på att återvinna mer i vardagen. Det är genom 
vår livsstil som vi kan hjälpas åt till att påverka miljön som vi lever i och därmed kan det bidra till 
en hållbar utveckling. Enligt Bang & Nyhus Braute (1997) är det bra om alla människor har ett 
positivt förhållningssätt till miljön. Sannolikheten är stor att personer som inte har detta 
förhållningssättet inte heller har någon respekt för miljön.

Genom våra val till att göra vår miljö lite bättre kan vi även göra miljön bättre för våra framtida 
generationer. Det är viktigt att studera hur förskolans arbete ser ut med återvinning och 
återanvändning av material. Vissa förskolor arbetar mer med detta och andra lite mindre.

1.1 Bakgrund
Läroplanen för förskolan, Skolverket (2010) tar upp att barnen ska få ett lustfullt och livslångt 
lärande. Förskolans verksamhet ska även vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som vistas där. 
Det är omsorg, lärande och utveckling som ska bilda helheten i förskolan och verksamheten ska 
anpassas till alla barn. 

Förskolan ska erbjuda en miljö som lockar till aktiviteter och till lek och miljön ska också bidra till 
att barnen utforskar världen. Miljön ska vara inbjudande och innehållsrik samtidigt som 
verksamheten också ska stimulera och utveckla barnens lärande och utveckling. Alla barn i 
förskolan ska känna att de gör framsteg, få känna sig som en tillgång i barngruppen samt att barnen 
ska övervinna sina svårigheter. Förskolan ska erbjuda en miljö som lockar till aktiviteter och till lek 
och miljön ska också bidra till att barnen utforskar världen (Skolverket, 2010).

Barnen ska få möta personal som ser vilka möjligheter som barnen har och personalen ska ha ett 
gott samspel med enskilda individer och till hela barngruppen. Barnen ska även tillägna sig 
kunskaper i förskolan som alla i samhället på sikt behöver ha. Verksamheten ska utveckla barnens 
förståelse till hur vardagslivet kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö. Den ska också ge 
utrymme för barnens egna planer, kreativitet, och fantasi i lärandet såväl inomhus som utomhus. 
Verksamheten ska också främja det lustfyllda lärandet och stärka barnens intressen för att lära sig 
ny kunskap och erövra mer erfarenheter (Skolverket, 2010). Detta kan kopplas till Vygotskij´s 
sociokulturella teori genom att barnens intressen ska vara den centrala delen för deras lärande 
(Lindqvist, 1999).

Det ska tas till vara på barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet. Barnen ska 
utveckla sin förmåga till att konstruera något med olika material. Förskolan ska sträva efter att varje
barn utvecklar en förståelse till att ta ansvar för sina handlingar och även får uttrycka sina tankar. 
Förskolan ska också arbeta demokratiskt där barnen är med och deltar aktivt. Förskolan ska också 
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arbeta med miljöfrågor och sträva efter att barnen som vistas där, utvecklar sitt ansvar för miljön 
(Skolverket, 2010).

Enligt detta så är det bra att lära barnen tidigt hur de kan vara med och påverka till att få en hållbar 
utveckling. Arbetet med återvinning och återanvändning av material kan bidra till att barnen tycker 
att det är roligt att arbeta med detta tema. Att arbeta med återvinning och återanvändning av 
material i förskolan kan också föra med sig att barnen har lärt sig vikten att arbeta med detta tidigt. 
Då kan det finnas möjligheter till att barnen fortsätter sitt arbete med hållbar utveckling i deras 
framtid. 

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka vilken syn olika förskollärare har på arbetet med 
återvinning och återanvändning i förskolan. Studien kommer också belysa hur olika förskolor 
arbetar med återvinning och återanvändning av material i den pedagogiska verksamheten.

1.2.1 Frågeställningar:

• Hur meningsfullt tycker förskollärarna att arbetet med återvinning och återanvändning är i 
förskolan?

• Hur upplever förskollärarna att deras arbete med återvinning och återanvändning av material
kan innebära i förskolan?

• Vad är förskollärarnas tankar om deras fortsatta arbete med återvinning och återanvändning i
förskolan?
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2. Forsknings– och litteraturgenomgång
Denna litteraturgenomgång bygger på tidigare forskning omkring hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling är ett begrepp där återvinning och återanvändning av material ingår för att få en mer 
hållbar framtid.

2.1 Vad är hållbar utveckling?

Begreppet hållbar utveckling handlar om att kunna ta ansvar för vilka behov som våra framtida 
generationer kommer att behöva. Det handlar också om att tillgodose de behov som finns idag för 
alla människor. Varje persons livsstil påverkar och påverkas av andra människor. Det krävs ett 
internationellt samarbete för att framtidens miljöfrågor angår alla människor i världen. FN har 
startat en Brundtlandkommission, enligt denna kommission innebär hållbar utveckling att tillgodose
dagens behov utan att sätta gränser för framtida generationers behov. Det är en helhetssyn av vilka 
problem och förutsättningar som finns för att tillfredsställa behoven (Kommittén för utbildning för 
hållbar utveckling, 2004).

2.2 Vilken betydelse har arbetet med hållbar utveckling?

Hedefalk (2014) har genomfört en studie där syftet var att skapa kunskap om vilken betydelse som 
arbetet med hållbar utveckling har i förskolan. Denna studie har även påvisat vikten av att arbeta 
med hållbar utveckling med tanke på att barnen ska vara rädda om miljön. 

Metoden som Hedefalk (2014) använde var fältanteckningar ifrån två svenska förskolor och det 
blev noterbart att förskollärarna hade själva brist på kunskap om arbetet med hållbar utveckling så 
de var osäkra på när de arbetade med det i vissa situationer. Förskollärarna är också tveksamma till 
att arbeta med hållbar utveckling för att de anser att barnen i förskolan är för små för att lära sig det,
för att det är ett lärande som främst sker när barnen har börjat i skolan. I läroplanen, Skolverket 
(2010) står det inte något om vilken metod som ska användas vid undervisning, därför kan 
förskollärarna känna sig osäkra på vilket sätt som de ska lära ut till barnen. Hedefalk (2014) påvisar 
dock att lärandet om hållbar utveckling sker hela tiden och inte endast vid vissa situationer som det 
sker i skolan. Ett synsätt som finns med i avhandlingen handlar om att barnen måste vara ute i 
naturen för att lära sig hur de kan vara med och påverka miljön till det bättre. Barnen kan på detta 
sätt lära sig att de kan bidra till försöka lösa de miljöproblem som finns. 

Till skillnad från den studie som Hedefalk (2014) har genomfört, där förskollärarna hade brist på 
kunskap om hållbar utveckling så skriver Davis (2008) att lärandet om hållbar utveckling i tidig 
ålder har ökats. Denna studie är genomförd i Australien. Det finns ett projekt representerat i denna 
artikel där en förskola arbetade mycket med återvinning tillsammans med barnen. Barnen på 
förskolan var 2½-5 år och fick mycket kunskap om hållbar utveckling. Barnen tog med sig 
kunskapen hem till sina vårdnadshavare och började därmed att få ett allt mer miljötänk. 

Projektet hade en handlingsorienterad inriktning med fokus på att rädda vår planet. Det infördes 
återvinning med kartonger och flaskor och även pappersförbrukningen minskade mycket på 
förskolan. Förskolan fick också en kompost där barnen var delaktiga i arbetet med att slänga mat i 
komposten. Detta projektet bidrog till att barnen kände att de var delaktiga till att hjälpas åt till att få
en bättre miljö och förhållningssättet till hållbar utveckling förändrades genom projektet. Barnen 
lärde sig mycket av detta för att pedagogerna på förskolan hade diskussioner tillsammans med 
barnen om hur de kunde vara med och påverka till en mer hållbar utveckling. Detta projektet bidrog
till att det var en del i de vardagliga rutiner som fanns på förskolan och barnen kom med många 
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idéer på hur de kunde arbeta med nya projekt. Barnen fick även lära sig att ta ansvar för miljön för 
att få en hållbar utveckling. Genom barnens lärande om miljön kan barnen svara på frågor som 
handlar om miljön (Davis, 2008).

2.3 Förskollärares arbetssätt för att arbeta med hållbar utveckling

Björneloo (2007) har också forskat inom detta område. Syftet med studien var att ta reda på hur 
förskollärare väljer att arbeta med hållbar utveckling för att det ska bli ett lärande för barnen. Ett 
annat syfte var att få en bild av vad lärare har för föreställningar om begreppet hållbar utveckling. 
Förhoppningen med studien var att den skulle vidga bilden av arbetet med detta i förskolan. Den 
kunskap som finns kan också bidra till ett fortsatt arbete för att kunna utveckla en hållbar framtid.

Hennes studie är en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Respondenterna fick uppdraget att 
berätta om något tillfälle som de arbetar med hållbar utveckling. Det var då några av respondenterna
som ville ha en tydlig förklaring vad som menades med hållbar utveckling. Dessa personer fick 
ingen förklaring eftersom studien enligt Björneloo (2007) skulle bli meningslös ifall de fick denna 
förklaring. Hon menar också att förskollärare och barn ska ha en aktiv roll i arbetet med hållbar 
utveckling för att förskolor ska arbeta med miljön. Detta är en viktig del för barnens lärande. 
Exempel på viktiga viktiga aspekter i arbetet med hållbar utveckling är att barnen är deltagande och 
har ett kritiskt tänkande (Björneloo, 2007). Detta kan kopplas till Hedefalk (2014) där hon också tar 
upp att barnen ska få möjlighet till att diskutera sina tankar med andra människor i omgivningen om
miljön samt att barnen har ett kritiskt tänkande. 

Resultatet på studien som Björneloo (2007) genomfört blev olika berättelser om hur lärarna arbetar 
med hållbar utveckling tillsammans med barnen. Resultatet visades att lärarna tyckte att barnen ska 
förstå hur deras handlingar kan bidra till en bättre miljö genom att göra medvetna val. Dessa 
medvetna val som väljs har stor betydelse för att detta val påverkar miljön. Barnen ska aktivt delta i 
samhällsutvecklingen och använda olika redskap för att utvecklas. Det visade sig också att det är 
betydelsefullt att arbeta med hållbar utveckling tillsammans med barnen för att barnen ska skapa en 
förståelse av att det endast finns en värld som alla lever i. Då måste alla aktörer vara rädd om den 
värld som vi lever i för att hela världen hänger samman. Det framkom också att det är bra för de 
yngsta barnen att vara ute i skogen för att barnen ska skapa en förståelse av att vara försiktiga med 
den miljö som finns.
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2.3 Teoretiska utgångspunkter

Denna studie har utgångspunkten från ett sociokulturellt perspektiv. Denna teorin passar in för att 
samspelet och kunskapen mellan individer är viktiga beståndsdelar i arbetet med återvinning och 
återanvändning av material i förskolan.

2.3.1 Den sociokulturella teorin

Vygotskij ansåg att barns lärande utvecklas med tiden i samspel med sin omgivning. Det går att 
spåra barnens tänkande och hur de löser problem genom barnens erfarenheter och hur de samspelar 
med andra i omgivningen. Vygotskij ansåg också att barnen ska ingå i sociala interaktioner med 
vuxna och jämnåriga med barnen för att kunna samarbeta och för att kunna delta i aktiviteter 
(Smidt, 2010). Detta kan kopplas till Björklund (2008), där står det att enligt Vygotskij så är 
människor i en ständig förändring och därmed utvecklas hela tiden. Människor kan överta 
kunskaper av andra människor  i deras omgivning. 

Vygotskij menar att läroplanen ligger till grund för hur lärarens arbete ser ut. Det är barnens 
intressen som ska vara utgångspunkten till deras lärande. För att barnen ska bli vara intresserade till 
att lära sig något nytt så krävs det att läraren visar engagemang för det som ska läras ut (Lindqvist, 
1999). Detta kan kopplas till Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008) där det framgår att
pedagoger ska ha ett intresse för ämnet för att lärandet ska bli så bra som möjligt för barnen. 
Lindqvist (1999) menar att enligt Vygotskij ska lärarna inte ge ut kunskap till barnen utan mera vara
en handledare, så att barnen erövrar kunskap själva. Vygotskij är kritiskt när barnen inte får utmana 
sitt tänkande och därmed inte lära sig något nytt. Ett ämne ska fördjupas och bli större så att barnen 
lär sig nya saker, och därmed håller intresset vid liv.

Läraren ska skapa möjligheter till ett aktivt och socialt lärande och det är metoden för lärandet som 
är den centrala delen (Kroksmark, 2011). För Vygotskij var det viktigt att undervisningen utmanade 
barnens tänkande, det krävdes då för läraren att skapa hinder så att barnen kunde använda sitt 
tänkande. När barnen reflekterar själva får barnen ett sammanhang i lärandet men också olika 
begrepp som de kan analysera. Lärarens uppgift är att ge barnen hjälpmedel och material till att lösa
en uppgift. Uppgiften som barnen får ska inte vara omöjlig för barnen att lösa (Lindqvist, 1999). 
Lindqvist (1999) skriver också om vardagliga och teoretiska begrepp. De vardagliga begreppen 
bygger på erfarenheter och de vetenskapliga begreppen är teoretiska. Dessa begrepp ska kombineras
och kan vara en svår uppgift där läraren har en roll som är avgörande för barnens lärande.

Detta kan också kopplas till Smidt (2010) där det står om en definition som tillhör Vygotskij´s teori.
Denna definition kallas för kognitivt lärlingskap. Det menas att människor inte är passiva för att ta 
emot kunskap. Barnen arbetar med projekt och löser problem tillsammans och med en förskollärare 
som är med och stöttar barnen vid behov. De uppgifter som barnen arbetar med bör vara lite svårare
för att utmana barnen och för att de ska kunna ta hjälp av andra barn eller någon vuxen. Denna 
definition innebär att barnen inte ska arbeta ensamma. Det står även i läroplanen, Skolverket (2010)
att barnen ska få vägledning och stimulans av vuxna för att utveckla nya kunskaper och därmed öka
sin kompetens. Björklund (2008) skriver att enligt Vygotskij´s teori så omvandlar barnen det de sett 
till sitt eget och därmed får nya kunskaper. Därför är samspelet viktigt för barnens lärande och 
utveckling.
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Vygotskij och hans sociokulturella teori är känd för ett centralt begrepp som kallas för den 
proximala utvecklingszonen. Detta begrepp innebär att barnen lär sig det som ligger närmast i 
barnens utveckling (Strandberg, 2009). Den proximala utvecklingszonen består av olika steg och 
innebär skillnaden mellan vad människan kan på egen hand och tillsammans med andra människor i
omgivningen. I det första steget så utvecklar barnet sitt lärande med hjälp av till exempel 
vårdnadshavare eller lärare som har bredare förmågor än vad barnet själv har. I nästa nivå så 
utvecklas en egen kapacitet hos barnet, detta innebär att barnet kan lösa ett problem på egen hand. 
Det tredje steget innebär att den nya förmågan är automatiserad. På den fjärde nivån görs en 
återgång till att barnet utvecklar egna förmågor. Strategier för lärande överförs från en vuxen till 
barnet genom ett socialt samspel. Dessa strategier som överförs kan sedan barnen använda i olika 
sammanhang (Kroksmark, 2011). Lärandet sker oftast genom att barnen tittar på andra barn eller 
vuxna i deras omgivning för att sedan imitera det som barnen ser för att barnen till sist kan klara av 
vissa situationer själva (Strandberg, 2009).

Språket är en viktig del i den sociokulturella teorin. Vygotskij är också känt för ett annat begrepp 
som heter medierande redskap. Dessa redskap använder barnen för att skapa en förståelse för sin 
omvärld. Redskapen är också betydelsefulla för att kunna lösa problem och för att utvecklas 
(Askland & Sataöen, 2003).

Enligt Vygotskij´s teori finns det ingen skillnad mellan verkligheten och fantasin. Fantasin är en 
medvetandeform som hör ihop med verkligheten och bygger även på verkligheten. Barn har därför 
fattigare fantasi än vad vuxna har för att barnen har mindre erfarenheter än vuxna. Vuxna behöver 
därför vidga barnens erfarenheter, för att barnen ska få bredare fantasi. Ju större fantasi, desto rikare
verklighet och tvärtom. Eftersom känslorna är verkliga så hör de också ihop med verkligheten. 
Känslorna skapar fantasin och tvärtom. Vygotskij beskriver en fantasiprocess där verkligheten 
förvandlas med hjälp av fantasin som sedan bildar en karaktär och går in i verkligheten igen 
(Lindqvist, 1999). 
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3. Metodologisk ansats och val av metod

I detta avsnittet beskrivs vilken metod som använts till studien och hur den kunde genomföras. Det 
kommer att framgå vilka forskningsetiska krav som är relevanta för denna studie, samt hur det data 
som samlades in har bearbetats.

3.1 Insamlingsmetod
Denna studie är en kvalitativ undersökning i form av intervjuer för att undersöka hur förskolor 
arbetar med återanvändning och återanvändning av material tillsammans med barnen. Formen för 
intervjuerna är semistrukturerade. Enligt Bryman (2011) innebär semistrukturerade intervjuer att 
alla förskollärare får samma frågor utifrån ett frågeschema. Dessa frågor är färdiga frågor som är 
formulerade innan intervjuerna äger rum men förskollärarna kan svara helt fritt på dessa frågor. Det 
är möjligt att variera ordningsföljden på frågorna om det skulle vara aktuellt. Denna studien var i 
form av intervjuer för att jag tycker att denna formen är mest relevant för denna studie för att uppnå 
syftet och frågeställningarna. Bryman (2011) skriver också att intervjuer är en bra metod att 
använda för att få fram respondenternas tankar och värderingar. Det krävdes därför intervjuer för att
undersöka hur förskollärarnas syn var på arbetet med återvinning och återanvändning av material, 
som var syftet med studien.

3.1.1 Validitet

Vilken metod som väljs för att genomföra en undersökning har stor betydelse för att denna metod 
ska kunna besvara frågeställningarna som finns i studien. Det bidrar till en hög validitet om 
metoden kan besvara frågeställningarna. En hög validitet uppstår även om det resultat som samlas 
in handlar om det som undersöks (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009).

Denna studie är i form av intervjuer för att frågeställningarna besvaras genom att respondenterna får
svara på intervjufrågorna. Det finns möjlighet till att få breda svar på frågorna som handlar om 
återvinning och återanvändning av material. Detta kan kopplas till Bryman (2011) där det framgår 
att när semistrukturerade intervjuer används finns också förmånen till att ställa följdfrågor. Denna 
förmånen var till stor vikt i min studie för att respondenterna kunde utveckla sitt svar och därmed 
bidrog de med ett bredare svar till datainsamlingen. Det bidrog därför till en hög validitet för att 
frågeställningarna kunde besvaras med hjälp av de semistrukturerade intervjuerna.

Denna studie är en undersökning som är gjord i en mindre kommun. Det går därför inte att säga att 
det skulle bli samma resultat i hela Sverige eftersom det bara är en liten del av landet som har 
medverkat i undersökningen.

3.1.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur trovärdiga resultaten som samlas in blir. Det finns olika sätt att pröva 
reliabiliteten i en undersökning. Om forskaren väljer att göra om delar av sin undersökning och 
resultatet blir samma som tidigare sägs det att intrasubjektiviteten är hög. Ett annat exempel är att 
låta någon annan person genomföra samma undersökning för att se om det blir samma resultat 
(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Metoden uppläggs på ett sätt så att det är möjligt för någon 
utomstående att kontrollera resultatet (Backman, 2008).
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Undersökningen visar god intersubjektivitet om olika forskare får samma resultat när dessa personer
genomför samma undersökning (Bjereld, Demoer & Hinnors, 2009). Reliabiliteten handlar om att 
samla in den mängd av resultat som krävs för att det ska kunna bli möjligt att dra slutsatser av det 
som studeras (Roos, 2014). I denna studien samlades det in tillräckligt mycket data för att det skulle
kunna vara möjligt att dra slutsatser av resultatet. Metoden är också upplagd på ett enkelt sätt så att 
någon utomstående kan kontrollera studiens resultat.

3.1.3 Urval

I denna studie har fem förskollärare deltagit i undersökningen. Dessa förskollärare arbetar på olika 
förskolor som är kommunala i en mindre kommun. Alla kommunala förskolor utom en förskola har 
medverkat i undersökningen. Från början var det tänkt att alla förskolor i kommunen skulle delta i 
studien, men det var en förskola som tackade nej till att medverka.

Det var ett medvetet val att välja dessa förskolor till denna studie för att undersöka hur 
förskollärarnas syn var på återvinning och återanvändning i förskolan och deras tankar om hur de 
kan arbeta vidare som hör till studiens frågeställningar. När förskolorna inte ligger långt ifrån 
varandra kan det ändå skilja sig mycket från förskola till förskola hur deras arbete med återvinning 
och återanvändning av material ser ut.

Förskollärarna som intervjuades arbetade främst på avdelningar där det finns barn som är 4-5 år. det
fanns även en förskollärare som deltagit i studien som arbetade på en avdelning där barnen är 1-5 år.
Denna förskolläraren deltog för att på den kommunala förskolan som denna förskolläraren arbetade 
på fanns det endast två avdelningar med barn som är 1-5 år.

Förskollärarna som intervjuades var endast kvinnor, deras ålder var mellan 25-50 år och dessa 
personer hade arbetat i förskolans verksamhet mellan 1-30 år. 

3.1.4 Genomförande

Först kontaktades två förskolechefer och de berörda förskollärarna som skulle intervjuas med 
information och syftet med denna studie. Sedan sammanställdes de intervjufrågor som skulle ställas
till intervjudeltagarna. När detta var klart skrevs ett samtyckesbrev som lämnades till respektive 
förskollärare när intervjuerna ägde rum.

Förskollärarna på varje förskola fick själva bestämma vilken dag och tid som intervjuerna ägde rum
för att det skulle vara en utsatt tid som passade bra för förskollärarna. Intervjuerna ägde rum på 
olika dagar för att det berodde på när förskollärarna hade tid att ställa upp på intervjuerna. När den 
första intervjun var genomförd tog det två veckor emellan till den femte och sista intervjun var 
genomförd.

När intervjuerna utfördes så satt jag och respondenten som intervjuades i ett enskilt rum som inte 
var i närheten av där barnen och de andra pedagogerna på förskolan vistades. Detta gjorde vi för att 
inga barn eller annan personal hade möjlighet till att avbryta intervjuerna. Först innan intervjuerna 
började så fick respondenterna läsa samtyckesbrevet med information om studien. När de hade läst 
detta brevet fick förskollärarna sedan skriva sin namnteckning på det pappret för att godkänna sin 
medverkan till studien. Efter att respondenten hade skrivit på detta papper så kunde intervjun börja.

Intervjuerna spelades in när dessa genomfördes för att det data som samlades in sedan skulle 
sammanställas i examensarbetet. De flesta av intervjuerna spelades in för att Johansson & Svedner 
(2010) skriver att när kvalitativa intervjuer genomförs så ska de helst spelas in med respondenternas
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tillstånd. En intervju blev inte ljudinspelad för att respondenten inte ville det, den intervjun blev 
istället nedskriven med mer anteckningar. På de andra intervjutillfällena så gjordes även några 
anteckningar för att ha som stöd. Dessa anteckningarna gjordes för att ha som säkerhet ifall någon 
av ljudinspelningarna skulle misslyckas på något sätt. 

När intervjun ägde rum och ljudinspelningen hade startat för de respondenter som godkände det, så 
började frågorna att ställas. Frågorna ställdes fråga för fråga och jag som forskare lyssnade aktivt på
vad respondenterna hade att säga. När respondenterna hade svarat på varje fråga så ställdes frågan 
om de ville tillägga något, detta gjordes ifall om respondenterna hade mer att bidra med på någon 
fråga i efterhand och därmed få möjlighet till att utveckla sitt svar ytterligare.

Intervjuerna tog mellan 10-20 minuter att genomföra, tiden varierade beroende på hur utförligt 
respondenterna valde att svara på varje fråga.

3.1.5 Forskningsetiska krav

Innan en undersökning påbörjas är det en skyldighet att utgå från etiska ställningstaganden. Denna 
studie har utgått från de forskningsetiska krav som Löfdahl (2014) och Vetenskapsrådet (2011) 
presenterar. Dessa principer kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. 

Först informerades två förskolechefer om undersökningen och dess syfte för att sedan ge sitt 
samtycke till att dessa fem förskolor kunde medverka i undersökningen, Det var inget hinder ifrån 
förskolecheferna till att genomföra studien på dessa platser. Sedan informerades fem förskollärare 
på de olika förskolorna om undersökningen och de fick också ge sitt samtycke till att delta i studien.

När intervjuerna ägde rum fick varje person som skulle delta i undersökningen ett samtyckesbrev 
som respondenterna skulle skriva på för att försäkra om att de ville vara med i denna studie. I det 
samtyckesbrevet informerades återigen undersökningens syfte, och det stod att undersökningen är 
helt frivillig och att respondenterna hade rätt till att avbryta undersökningen när de vill om de skulle
önska det. I brevet stod det att intervjuerna kommer att spelas in om respondenterna ger tillstånd till 
det. Det framgick hur resultatet skulle redovisas och att deras identitet skyddas i examensarbetet. 
Respondenterna fick också veta att resultaten endast skulle användas till denna studie och att 
materialet skulle raderas när det har färdigställts i examensarbetet.

3.1.6 Databearbetningsmetod

När data samlades in skrevs resultatet ner för alla förskolor för sig. Svaren på frågorna skrevs under 
olika rubriker som hör till de frågor som ställdes, dessa rubriker syns i resultatdelen i detta arbete. 
Detta gjordes för att kunna se mönster hur de olika förskollärarna svarade och för att det skulle bli 
lätt att se vilket svar som hörde till frågorna. En fördel med att analysera resultatet och se mönster i 
svaren är att det blir en helhet med alla förskolorna i resultatdelen av detta arbete. När jag hade varit
på en förskola skrevs resultatet ner från intervjun så snabbt som möjligt efteråt. Det är annars lätt att
glömma bort något som sades och det blev en översikt över intervjun. Detta var främst viktigt att 
göra om intervjun  inte var ljudinspelad. Det var även bra att transkribera ljudfilerna så fort som 
möjligt ifall dessa ljudfiler skulle försvinna av någon anledning. När resultatet analyserades valdes 
de relevanta delarna av intervjuerna ut, resultatet visade olika mönster av vad respondenterna 
svarade. Det syntes både likheter och skillnader av svaren som respondenterna bidrog med. Dessa 
likheter och skillnader sammanställdes och det sedan blev det ett resultat av undersökningen.
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4. Resultat

Resultatet av undersökningen baseras utifrån de fem intervjuer som har genomförts med 
förskollärare som arbetar på olika förskolor i samma kommun. För att respondenternas identitet ska 
skyddas så har dessa personer fiktiva namn. Dessa fiktiva namn är Christina, Victoria, Alice, Hanna 
och Josefin.

För att göra resultatdelen tydlig för läsaren så kommer resultatet att sammanställas med hjälp av 
rubriker som hör till de frågor som respondenterna svarade på. 

Återvinningens betydelse
De svar som samlades in på denna fråga var likvärdiga och det blev ett kortare svar av alla 
förskollärare som intervjuades. Svaret som alla förskollärare gav var att återvinning innebär att 
material kan användas igen. Hanna tillade också att återvinning betyder att ta vara på det material 
som finns.

Arbetet med återvinning tillsammans med barnen
På denna frågan går det att se både likheter och skillnader om hur de olika förskolorna arbetar med 
återvinning som var en del av studien syfte och som hör till en avfrågeställningarna. Resultatet visar
att det är två av fem förskolor som har arbetat ganska mycket med återvinning medan de andra tre 
förskolorna inte har arbetat med detta område lika mycket. Hanna tog upp att på den förskolan hade 
de inte arbetat medvetet med återvinning på flera år fast att det låg en återvinningsstation nära 
förskolan så var det personalen som skötte det arbetet. Alice nämnde att deras arbete med 
återvinning och återanvändning har gått i perioder, men på senaste tiden har de inte arbetat med 
detta. När de har arbetat med detta så har de sorterat sopor tillsammans med barnen. Samtliga av de 
tre förskollärarna som inte har arbetat mycket med återvinning sade att de borde arbeta mer med 
detta ämne tillsammans med barnen för att det är viktigt område att arbeta med.

Två förskolor tar upp att de har haft skräpplockardagar där barnen fick gå ut på gården och i skogen
för att hitta skräp som de sedan lade i påsar. Dessa två avdelningar låter även barnen plocka upp 
skräp som de kan hitta i skogen när de går dit på utflykter för att återvinna eller återanvända 
materialet. Christina tog upp att för några år sedan hade de ett tema på förskolan där ett troll kom 
till avdelningen. Detta trollet ville att barnen skulle gå ut på gården för att plocka upp skräp som låg
där. Barnen tyckte att detta var en bra idé för att det var mycket skräp ute denna dagen när barnen 
kom ut. De började genast att peka på saker och berättade vad det var för något och sedan sorterade 
de materialet i påsar för att sedan gå till återvinningsstationen med skräpet. Detta trollet kom flera 
gånger till förskolan och barnen tyckte det var lika roligt varje gång att plocka skräp när trollet bad 
om det. Victoria nämnde att den förskola som hon arbetar på skulle anmäla sig till 
skräpplockardagar som Håll Sverige Rent arrangerar. Det var tre förskolor som brukar gå till en 
återvinningsstation tillsammans med barnen. De förskollärarna som intervjuades på dessa förskolor 
berättade att barnen tycker att det är roligt att få kunna hjälpa till för att de känner att de är delaktiga
till att få en mer hållbar utveckling. Barnen som går på de två andra förskolorna är inte delaktiga i 
arbetet med att gå till återvinningsstationen. På dessa förskolor är det endast personalen som sköter 
arbetet. 
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Arbetet med återanvändning av material tillsammans med barnen
På denna fråga syntes ett tydligt mönster, samtliga förskolor försöker att återanvända material 
istället för att slänga material i onödan. Alice tog till exempel upp att denna förskolan försöker att
återanvända material, dock blir det mycket som de slänger även fast att de kunde använda 
vissa material igen. Christina tog upp att på den förskolan så tänker de mycket på att spara 
material istället för att slänga material som går att återanvändas. Vanliga material som de olika
förskolorna samlar på kan vara mjölkförpackningar, äggkartonger och kartongbitar som barnen 
sedan kan skapa något av. Samtliga av de förskollärarna som intervjuades sade att det är främst till 
pyssel som de använder material som går att återanvända. Det var främst till pyssel som var 
planerade av pedagogerna men barnen kunde på de flesta förskolor få skapa vad barnen själva ville 
med materialet när barnen hade sin fria lek. 

Det var tre förskollärare som tog upp konkreta exempel på hur de hade arbetat med att återanvända 
material. På två förskolor har barnen fått plantera varsin solros i en halv mjölkförpackning. På den 
tredje förskolan som Victoria arbetar på hade barnen fått göra till exempel en bil av kartong för att 
sedan använda mjölkkorkar som hjul till bilen. Denna avdelningen hade också låtit barnen få 
samarbeta för att skapa en träkoja som fanns inne på denna avdelningen. Victoria berättade att 
barnen tyckte att det var roligt att skapa denna kojan och tycker att den är ännu roligare nu 
när den är färdig. Victoria beskrev att det brukar ofta vara några barn i taget i kojan och de 
brukar komma bra överens med varandra där.

Barns lärande 

På denna fråga syntes också stora likheter av hur förskollärarna hade för syn på barnens lärande i 
arbetet med återvinning och återanvändning av material. Samtliga förskollärare svarade att det är 
viktigt att arbeta med återvinning och återanvändning av material tillsammans med barnen i 
förskolan, detta resultatet besvarade en av studiens frågeställningar. Barnen lär sig att de ska ta vara 
på det material som finns. Detta kan kopplas till studien syfte och frågeställningar genom att de är 
besvarade. Christina tog upp att vissa gånger lägger barnen och pedagogerna papper som de inte ska
använda mer i en låda och berättar att detta papper ska åka till en fabrik och bli till nytt papper igen.
Samtliga förskollärare som intervjuades tog också upp att det är betydelsefullt att lära barnen tidigt 
att de ska vara rädda om den miljö och värld som vi lever i. Detta kan kopplas till Björneloo (2007) 
där hon också fick detta resultatet i sin studie att vi lever i en värld som hänger samman.

Hanna hade ett tankesätt att det är bra att för barnen att arbeta med återvinning och återanvändning i
förskolan. Denna förskollärare sade också att en pedagog inte ska tänka att arbetet med återvinning 
och återanvändning av material inte behövs i förskolan för att barnen ändå lär sig om detta sedan 
när de börjar skolan. Denna person menade att om förskolor och skolor inte har detta 
förhållningssättet så kunde det ta lång tid för barnen att få ett lärande om detta område. Samtidigt 
som förskolläraren tog upp detta så har inte avdelningen arbetat med återvinning på flera år. Josefin 
ansåg att ju tidigare barnen lär sig om återvinning och återanvändning av material så kommer de få 
med sig ett miljötänk genom att vara rädda om miljön. Hon sade också att det krävs ett aktivt arbete 
med återvinning för att de ska kunna tänka till för att bidra till en mer hållbar utveckling.
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Återvinning och återanvändning av material kopplat till läroplanen för 
förskolan

Det var tre av fem förskollärare som inte kunde ta upp något konkret mål ur läroplanen för 
förskolan som kunde kopplas till återvinning och återanvändning av material. Dessa förskollärare 
sade att de inte kunde läroplanen utantill, utan använde den som ett uppslagsverk. Samtliga 
förskollärare visste dock att det kunde vara många mål som kunde kopplas till detta område för att 
många ämnen kunde ingå i arbetet med återvinning och återanvändning av material. 

Det var endast två förskollärare som tog upp målen som handlar om miljön i läroplanen som kan 
kopplas till detta området. Dessa två förskollärare var yngre personer som nyligen har tagit sin 
förskollärarexamen. Victoria tog upp att det kunde kopplas till de mål som handlar om miljön och 
naturen och att barnen ska få lära sig att de kan vara med och påverka samhället som de lever i. 
Josefin tog upp att läroplanen kan kopplas till återvinning och återanvändning av material genom att
barnen lär sig att barnen ska respektera sin utemiljö, såsom skogen och förskolegården.

Fortsatta tankar om arbetet med återvinning och återanvändning av 
material

Samtliga förskollärare som intervjuades hade en positiv inställning till ett fortsatt arbete med 
återvinning och återanvändning av material. Dessa personer hade flera tankar om hur de kunde 
fortsätta med detta arbete och en av studiens frågeställningar besvarades. Fyra av de förskollärare 
som medverkade i studien hade konkreta exempel på hur de kunde arbeta vidare med detta. 
Exempel på hur de kunde tänka sig att arbeta var att återvinna och återanvända ännu mer material, 
Hanna nämnde att hon önskade att de skulle åka på studiebesök till en soptipp och arbeta med 
kretslopp. Josefin hade inte något konkret exempel på att arbeta vidare med detta område utan 
denna person hade istället ett tankesätt att hitta idéer på internet om vilka aktiviteter som kunde 
genomföras.
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5. Diskussion

5.1 Metoddiskussion

Syftet med studien var att undersöka hur olika förskolor arbetar med återvinning och 
återanvändning av material tillsammans med barnen. Då tyckte jag att intervjuer var den metod som
passade bäst för att intervjuerna kunde besvara studiens frågeställningar som Bjered, Demker & 
Hinnfors (2009) skriver att metoden ska göra.

Det var inga problem med att genomföra studien för att de berörda respondenterna var positivt 
inställda till att bli intervjuade och tog sig tid till att svara på frågorna. Jag trodde från början att det 
inte skulle ställas så många följdfrågor som gjordes till några av respondenterna. Dessa frågor 
ställdes för att förskollärarna skulle förtydliga vad respondenterna menade med de svaren som de 
bidrog med. Ibland svarade inte vissa av respondenterna på själva frågan som ställdes, då var det 
ibland svårt att veta vad svaret på frågan var och då krävdes vissa följdfrågor. 

Att välja att spela in de flesta av intervjuerna var ett bra val. När intervjuerna ägde rum så kunde jag
fokusera mig mest på att lyssna på vad respondenterna bidrog med och dessutom kunna ha en 
diskussion med respondenten. Det var en förskollärare som inte ville bli inspelad. På den intervjun 
blev fokuset både på att lyssna och anteckna, då var det mest respondenten som pratade och det blev
då ingen större diskussion mellan oss. Det tog dock tid att transkribera ljudfilerna för att det krävdes
att pausa inspelningarna ofta för att kunna få tid till att skriva ner det som sades. Det var ändå värt 
den tiden som togs till att sammanställa den data som samlades in. När endast anteckningar gjordes 
tog det också lång tid att skriva ner från den intervjun som inte ville bli ljudinspelad på 
intervjutillfället. Det for med sig att ibland så blev dessa svaren dokumenterade med endast stödord 
och då kan det vara svårt att komma ihåg allt som respondenten tog upp. Detta kan kopplas till 
Bryman (2011) där han skriver att om intervjuerna inte är ljudinspelade så kan viktiga tankar från 
respondenterna missas i resultatet av undersökningen.

Det var fem av sex kommunala förskolor som medverkade i min studie. Den sjätte förskolan som 
tackade nej hade troligtvis inte bidragit med några större förändringar av resultatet, om denna 
förskolan också hade deltagit. Detta skulle antagligen bli liknande svar som jag redan fått in av de 
andra förskollärarna. Dock hade det varit roligt om denna förskolan också medverkade för att få en 
helhet av hur alla förskolorna arbetar med återvinning och återanvändning av material tillsammans 
med barnen.

Det samlades in tillräckligt mycket data för att det kunde bli möjligt att analysera och dra slutsatser 
av resultatet som reliabiliteten handlar om (Roos, 2014). Det blev en klar bild av hur denna 
kommunens kommunala förskolor arbetar med återvinning och återanvändning av material, och 
vilka tankar som förskollärarna hade med det fortsatta arbetet med detta område. Detta var studiens 
syfte och några av frågeställningarna. Just nu skulle resultatet bli likvärdigt som denna studie om 
någon utomstående genomförde samma undersökning på de förskolorna som jag besökte. Eftersom 
pedagoger och barn kan göra många aktiviteter på en dag så kan det på sikt hända att förskollärarna 
har en annan syn på arbetet med återvinning och återanvändning av material. Det går inte att säga 
hur arbetet med återvinning och återanvändning ser ut i andra kommuner för att det bara var fokus 
på en liten kommun i landet. Det märktes att respondenterna som intervjuades var ärliga med sina 
svar när de till exempel berättade hur de hade arbetat med detta område. På vissa förskolor fick jag 
själv se vad de hade gjort, till exempel träkojan som var på en avdelning. 
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Denna studie kunde ha genomförts på ett annat sätt genom att respondenterna till denna 
undersökning kunde få intervjufrågorna skickade till sin mejl innan intervjun ägde rum. Detta kunde
bidra till mera utvecklande svar för att de berörda förskollärarna kunde ha tänkt ut i förväg hur de 
kunde svara på frågorna. Detta gäller alla frågor som ställdes men främst frågan om hur arbetet med
återvinning och återanvändning av material kunde kopplas till läroplanen för förskolan. Om 
samtliga förskollärare skulle kunna koppla några mål från läroplanen som handlar om detta område 
så kunde resultatet på denna fråga bli mer utförligt. Detta har att göra med att förskollärarna kunde 
ha olika syn på vad som kunde kopplas till återvinning och återanvändning av material.

5.2 Resultatdiskussion

På de frågorna som förskollärarna svarade på gav vissa av respondenterna utförliga svar, medan 
andra bidrog med kortare svar. Detta kan ha att göra med att förskolorna arbetar olika mycket med 
återvinning och återanvändning av material samt att förskollärarna inte har så mycket kunskap om 
ämnet. Det kan också vara att pedagogerna saknar det  intresse som krävs till att arbeta med 
återvinning och återanvändning av material tillsammans med barnen. Detta kan kopplas till 
Hedefalk (2014) där det återigen står att de förskollärare som medverkade i hennes studie hade brist
på kunskap om hållbar utveckling. 

Förhoppningen var att dessa förskolor som har medverkat i denna studien kommer att arbeta mera 
med återvinning och återanvändning av material tillsammans med barnen. Anledningen till detta var
att de flesta av förskollärarna sade att de borde arbeta mer med detta området. När förskollärarna 
har intervjuats om detta ämnet kan deras tankar ha sätts igång ännu mer om hur pedagogerna kan 
arbeta vidare med detta tillsammans med barnen. Samtliga förskollärare var positiva till ett fortsatt 
arbete med återvinning och återanvändning av material. Detta tyder på att det  inte borde vara några 
problem med att komma på idéer om hur de ska arbeta vidare inom detta området.

De svar som samlades in visade i stora drag tydliga likheter från hur de olika förskolorna arbetade 
med återvinning och återanvändning av material tillsammans med barnen. Resultatet av denna 
studie visade sig som helhet att de flesta förskolor försöker arbeta med återvinning och 
återanvändning av material. Samtliga av förskollärarna ansåg att det är betydelsefullt att lära barnen
tidigt om detta området. Detta kan kopplas till läroplanen för förskolan, Skolverket (2010) där det 
står att barnen erövrar kunskaper när de skapar och utforskar något. Förskollärarna tyckte att arbetet
med återvinning och återanvändning av material är viktigt för att barnen ska förstå att de ska vara 
rädda om den miljö som vi lever i. Resultatet besvarade studiens syfte och frågeställningar genom 
att förskollärarna uttryckte sin syn av arbetet med återvinning och återanvändning av material i den 
pedagogiska verksamheten.

Det var två avdelningar där pedagogerna inte hade gått till en återvinningsstation tillsammans med 
barnen. Detta är synd för att barnen på de resterande tre avdelningarna uppskattade att de var 
delaktiga i det arbetet. Bang & Nyhus Braute (1997) skriver att om barnen är delaktiga i arbetet med
att gå till en återvinningsstation så gör barnen goda gärningar för miljön. Barnen känner därför att 
de kan påverka miljön till det bättre genom deras handlingar. Detta kan också kopplas till Björneloo
(2007) där hennes resultat blev att lärarna tyckte att det var viktigt att utveckla barnens förståelse till
att göra medvetna val som kan bidra till en hållbar utveckling. Enligt detta så är det betydelsefullt 
att arbeta med återvinning i förskolan.

Det var två avdelningar som haft skräpplockardagar och dessa låter även barnen plocka med sig 
skräpet som de hittar i skogen när de går dit på utflykter. Jag tycker att det är bra att förskolor inför 
sådana dagar för att barnen får ett lärande om att skräp inte ska ligga i naturen genom att plocka upp
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skräp som de hittar. När barnen inte lär sig att plocka upp skräp som ligger i naturen kan de istället 
tro att det ska ligga skräp där och slänger därför skräp själva i naturen. 

Resultatet blev annars som jag hade hoppats på, förhoppningen var att respondenterna skulle svara 
så utförligt som de kunde på frågorna. Detta gjorde också respondenterna för att i slutet på varje 
intervju frågade jag samtliga förskollärare om de hade något mer att tillägga på någon av de frågor 
som ställdes. Då svarade alla respondenter att de hade bidragit med allt som de kunde komma på.

Resultatet kan kopplas till Vygotskij och hans sociokulturella teori genom att barnen på de berörda 
förskolorna utvecklar fantasi och kreativitet främst när de återanvänder material. Arbetet med 
återvinning och återanvändning kan bli ett aktivt arbete i den pedagogiska verksamheten om 
pedagogerna har intresse och visar engagemang för arbetet. Barnen kan lära sig av varandra genom 
att observera hur de andra barnen gör för att få nya kunskaper och idéer när de pysslar med material
som de återanvänder. Detta menas med den proximala utvecklingszonen som Strandberg (2009) tog 
upp men det kan också kopplas till Smidt (2010) där kognitivt lärlingskap innebar att barn inte är 
passiva med att ta emot kunskap. Samtliga av förskollärarna som intervjuades sade att när de 
återanvänder material så var det främst till pyssel. Detta kan kopplas till Vygotskij´s teori när han 
menade att pedagogerna ska finnas för att stötta och vägleda barnen.

Språket är också en viktig del i arbetet med att återvinna och återanvända material för att barnen 
använder redskap för att kunna utvecklas och lösa problem med hjälp av andra. 

5.2.1 Slutsatser

De slutsatser som går att dra i min studie är att samtliga förskollärare tycker att det är viktigt med 
ett aktivt arbete med återvinning och återanvändning tillsammans med barnen. Det är ett 
betydelsefullt arbete för att barnen ska lära sig att vara rädd om den miljö som vi lever i och att 
barnen ska ta vara på det material som finns. Genom förskolans arbete kan barnen bidra till en 
hållbar utveckling genom att de kan plocka skräp i naturen samt återvinna och återanvända material.

5.3 Fortsatt forskning

Jag tycker att det även vore intressant att studera hur mycket barnen är insatta i vad återvinning 
innebär. Frågor som kunde bli aktuella kan vara om barnen vet vad återvinning är och varför det är 
bra att återvinna. Det skulle vara intressant att få veta om barnen vet vad meningen är med att 
sortera till exempel papper och varför vi ska försöka att ta till vara på det material som finns. 
Metoden skulle bli i form av barnintervjuer. De förskolor som skulle bli aktuella till att delta i denna
studie skulle vara både i ett tätbebyggt område men också förskolor som ligger utanför en tätort. 
Anledningen till att välja dessa förskolor är för att jämföra likheter och skillnader mellan hur 
mycket kunskap barnen har i förhållande till vart förskolorna ligger.

19



Referenser

Askland, L. & Sataöen, S. O. (2003). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. 
Stockholm: Liber AB.

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (Uppl. 2.) Lund: Studentlitteratur AB.

Bang, C. & Nyhus Braute, J. (1997). Följ med ut! - Barn i naturen (Rev. uppl.). Stockholm: 
Universitetsforlaget.

Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? (Uppl. 3.) Lund: Studentlitteratur 
AB.

Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet: Små barns kommunikativa möten med berättande, 
bilder, text och tecken i förskolan. Göteborg: Göteborgs universitet.

Björneloo, I. (2007). Innebörder av hållbar utveckling: En studie av lärares utsagor om 
undervisning. (Göteborg studies in educational sciences, nr. 0436 – 1121;250). 
Doktorsavhandling. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (Uppl. 3.) Stockholm: Liber AB.

Davis. M. J. (2008). What might education for sustainability look like in early childhood. I 
Pramling  Samuelsson, I & Kaga, Y. (red.). The contribution of early childhood education
to a sustainable society [Elektronisk version]. (ss. 18-24). Paris: Unesco.

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L. & Wehner-Godée, C. (2008). Barn och naturvetenskap: 
upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber AB.

Hedefalk, M. (2014). Förskola för hållbar utveckling: Förutsättningar för barns utveckling av 
handlingskompetens för hållbar utveckling. ISBN 978-91-554-8840-6. 
Doktorsavhandling. Uppsala: Uppsala Universitet.

Johansson, B. & Svedner, P.O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen (Uppl. 5.) Uppsala: 
Kunskapsföretaget AB.

Kommittén för utbildning för hållbar utveckling. (2004). Att lära för hållbar utveckling. SOU 
2004:104. Stockholm. 

Kroksmark, T.  (red.). (2011). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur AB.

Lindqvist, G. (red.). (1999). Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur AB.

Löfdahl, A. (2014). God forskningssed – regelverk och etiska förhållningssätt. I Löfdahl, A., 
Franzén, K. & Hjalmarsson, M. (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori. (ss. 
32-43). Stockholm: Liber AB.

Nilsson, A. (red.). (2011). Kemi – den gränslösa vetenskapen [Elektronisk version]. Mölndal: 
Kungliga vetenskapsakademien & Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien.

20



Roos, C. (2014). Att berätta om små barn – att göra en minietnografisk studie. I Löfdahl, A., 
Franzén, K. & Hjalmarsson, M. (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori. (ss. 
46-57). Stockholm: Liber AB.

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

Smidt, S. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. Lund: Studentlitteratur AB.

Strandberg, L. (2009). Vygotskij i praktiken: Bland plugghästar och fusklappar (Uppl. 2.) 
Stockholm: Norstedts.

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed [Elektronisk version].Stockholm: Vetenskapsrådet.

21



Bilagor

Bilaga 1: Samtyckesbrev

Samtyckesbrev

Denna studie genomförs av Louise Hårdfelt, förskollärarstudent på Karlstads Universitet.
Syftet med undersökningen är att undersöka hur olika förskolor arbetar med återvinning och 
återanvändning av material i den pedagogiska verksamheten.

Intervjun kommer att antecknas med stödord och kommer att bli ljudinspelad för att sedan skrivas 
ner i löpande text. Om du inte vill bli inspelad så accepterar jag det och antecknar mer istället. Det 
data som samlas in kommer att raderas när jag har har färdigställt det i arbetet.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i ett examensarbete, du som deltar i 
undersökningen kommer att vara anonym i arbetet. Detta innebär att ditt riktiga namn och din 
arbetsplats inte kommer att stå med i examensarbetet.

Undersökningen är helt frivillig och kan avbrytas när som helst om du skulle önska det. Efter 
intervjun har du rätt att ångra din medverkan till studien.

Jag har läst ovanstående information och samtycker till att medverka i studien:

Namn: ….....................................................              Datum: …............................
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Bilaga 2: Intervjufrågor till förskollärare 

Intervjufrågor:

Hur länge har du arbetat i förskolan? …..........

Vad innebär ordet återvinning för dig?

Hur har ni arbetat med återvinning tillsammans med barnen i verksamheten?

Brukar ni återanvända material?
– Om ja: Kan du ge några exempel på vilket sätt som ni gör det på?

– Om nej: Varför inte?

Hur tycker du att arbetet med återvinning och återanvändning av material har för effekt på barns 
lärande?

Hur viktigt tycker du att arbetet med återvinning och återanvändning av material är i förskolan?

Hur kan arbetet med återvinning och återanvändning av material kopplas till läroplanen?

Hur skulle du kunna tänka dig att arbeta vidare med återvinning och återanvändning av material 
tillsammans med barnen?
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