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Abstract 

 

The purpose of this study was to assess the perceptions and experiences among pre-school teachers, 

regarding working with recycling and re-use in their work, related to the science of chemistry in the 

field of sustainable development, which is included as a goal to aim for in the Lpfö 98 (curriculum) 

of all preschools. The survey was conducted through a qualitative approach, the choice of method 

was using semi-structured interviews, to provide as much interview material as possible. The 

interviews were conducted with six different pre-school teachers from two different pre-schools in a 

smaller municipality in central Sweden. The questions in the interviews had been constructed to 

meet the preschool teachers' perceptions and experiences of chemistry, sustainable development and 

more specifically on the recycling and re-use of different materials, which were used within 

the educational activities. 

 

The results showed several similarities but also differences. All preschool teachers felt comfortable 

with the concept and meaning of re-use, compared to the other concepts. They were actively 

working with the re-use of materials, however, they were not only doing this from an environmental 

or natural point of view, but also in terms of design and working with a creative purpose in the 

educational activities. All pre-school teachers agreed that they did not work with re-use as much as 

working out of a perspective of design. However, there was a variety of views on why working 

with re-use and recycling did not meet the intended expectations of the work in the pre-schools. 

All pre-school teachers agreed with the fact that the link between sustainable development, 

recycling and re-use, and the science of chemistry has to become stronger in their work, partly 

due to the fact that the level of knowledge the children need to achieve by every certain age stated 

in the curriculum, must be met. All agreed that the process of recycling and re-use should be 

emphasized more, here the fact was also mentioned that it was a difficult task to work with 

recycling and re-use, and that this to a great extent depended on their own experiences and their 

lack of knowledge of the subject. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter av att arbeta med 

återvinning och återanvändning i verksamheten utifrån kemiska processer inom hållbar utveckling, 

som är en del av strävansmålen i läroplanen för förskolan. Undersökningen gjordes genom en 

kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer blev metodvalet för att få fram så mycket underlag 

som möjligt. Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare från två olika förskolor i en mindre 

kommun i mellersta Sverige. Intervjufrågorna riktade sig till förskollärarnas uppfattningar och 

erfarenheter om begreppet kemi kopplat till hållbar utveckling och mer specifikt på återvinning och 

återanvändning i förskolan samt i den pedagogiska verksamheten. 

Resultatet visade på flera likheter men även skillnader. Samtliga förskollärare kände sig mer 

bekväma med begreppet återanvändning och dess innebörd gentemot de övriga begreppen. De 

arbetade aktivt med återanvändning men däremot inte enbart utifrån en miljö- och natursynvinkel 

utan även från ett designperspektiv och ett kreativt syfte i den pedagogiska verksamheten. Samtliga 

förskollärare menade att de inte arbetade med återvinning i lika stor utsträckning som inom 

designperspektivet. Det rådde dock olika uppfattningar om varför arbetet med återvinning inte 

uppfylldes i tillräcklig utsträckning i verksamheterna. Samtliga menade att kopplingen mellan 

hållbar utveckling, återvinning- och återanvändning och kemin måste bli starkare i verksamheten, 

för att bland annat strävansmål i läroplanen för förskolan Lpfö 98 ska uppfyllas. De var alla eniga 

om att arbetet med återvinning och återanvändning borde lyftas än mer, i samband med detta 

nämndes deras uppfattningar om att det var en svår uppgift som främst berodde på deras egna 

erfarenheter och okunskap. 

 

Nyckelord: Förskollärare, hållbar utveckling, återanvändning, återvinning 
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Inledning 
Mycket har hänt med jordens klimat under åren. Det är under ständig förändring och 

utveckling, men allt utvecklas inte åt rätt håll (Björneloo, 2007). Klimatfrågor är högt 

prioriterade idag och kopplas ofta samman med hur vi kan spara på jordens resurser. Eftersom 

nästa generation är en stor del av vår framtid bör vi väcka ett intresse och skapa en förståelse 

tidigt för hur mycket vi människor påverkar vår omgivning. Med andra ord kan ett gediget 

arbete med dessa frågor i förskolan ha stor betydelse för tid nu och vår framtid. 

Hur vi lever och förhåller oss påverkar både oss och vår omgivning. Ingenting försvinner, 

utan allting finns kvar på ett eller annat sätt. ”En hållbar framtid tillgodoser nuvarande 

generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

egna behov” (Brundtland (1988, s. 57). Begreppet hållbar framtid förtydligar syftet med att 

värna om miljön (Ärlemalm-Hagsér, 2013). Det står också för olika former av en negativ 

miljöpåverkan och om hur olika alternativa lösningar kan bidra till en hållbar utveckling. 

”Begreppet hållbar utveckling tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människors och 

samhällets behov, förutsättningar och problem” (SOU 2004:104, s. 13).  

Hållbar utveckling är ett brett begrepp med många infallsvinklar och betydelser (Björneloo, 

2007). Bland annat är återvinning och återanvändning delar av en hållbar utveckling. Det 

innebär att vi kan använda och utnyttja material flera gånger och därmed minska energiåtgång 

och tillverkning samt restprodukter som kan vara skadliga för miljön. ”Många miljöproblem 

har sin upprinnelse i en kemisk påverkan på miljön, och är ofta förknippade med industriell 

verksamhet” (Warfvinge, 2012, s. 1). För att lyckas uppnå en god utveckling av vårt klimat 

även i framtiden krävs det med andra ord av oss nu att vi redan i de tidiga åldrarna väcker och 

implementerar frågor kring vår delaktighet och påverkan för en hållbar framtid.  

 

Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras tidigare studier utifrån en kemisk synvinkel inom hållbar 

utveckling i förskolan, som ligger till grund för denna studie. Här presenteras även vad 

Skolverket och styrdokumenten för förskolan lyfter fram inom området. 

Sjøberg (2005) förklarar att just begreppet kemi är något som många inom verksamheten inte 

känner sig helt bekväma med. SOU (2004) menar att lärare och förskollärare påstår att det 

saknas kunskap och fortbildning till att arbeta med hållbar utveckling i skolan och förskolan 

och att de uttrycker en osäkerhet till att konkretisera och implementera begreppet hållbar 

utveckling i den pedagogiska verksamheten.  

Genom att arbeta med återvinning och återanvändning av material som exempelvis papper 

och plast i verksamheten kan man tillsammans med barnen skapa en större förståelse för olika 

materials innehåll. Vinka (2015) menar att om man väljer att ta vara på det material som redan 

finns, exempelvis toalettrullar, plastflaskor och kartonger och använder det igen, i nya 

sammanhang, innan det återvinns kan både ekonomi, miljö och omgivning sparas. Davis 

(2008) påvisar att ett lärande i kontexten av hållbar utvecklig bör lyftas redan i de tidiga 
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åldrarna men även att hållbar utveckling är ett begrepp som till stor del ska användas och 

bearbetas i en pedagogisk verksamhet. Detta kan i sin tur leda till att nästa generation ska få 

möjlighet att reflektera över världen och dess resurser i förhållande till sig själva och 

tillsammans med andra. För att detta lärande ska uppnås krävs det att pedagoger 

kommunicerar, reflekterar och planerar utmanande aktiviteter i verksamheten (Davis, 2008). 

Därmed syftar den här studien till att undersöka förskollärares arbete med återvinning och 

återanvändning av material i verksamheten utifrån hållbar utveckling. 

 

Vad menar Skolverket och styrdokumenten för 

förskolan? 

Redan i förskolan ska en större förståelse för begreppet hållbar utveckling väckas. 

Utmaningen för förskolan är att fånga upp det som upptar barnens tankar och koppla detta till 

livsstilsfrågor. På så sätt blir barnens erfarenheter integrerade i ett fortsatt lärande för hållbar 

utveckling (Skolverket, 2009, s. 20). Enligt Skolverket (2010) ska förskolan lägga stor vikt 

vid miljö- och naturvårdsfrågor och hjälpa barnen att förstå hur deras vardag kan utformas så 

att de bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid (s. 7).  

”I dagens konsumtionssamhälle behöver barn få kunskaper om människans  

inverkan på miljön och om vilka val som kan göras som påverkar miljön både i nutid och 

framtid” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14).   

Enligt Skolverket, (2010) är det förskollärarna som har det högsta pedagogiska ansvaret för 

verksamhetens utformning och innehåll, vilket även innebär att de har en stor inverkan på det 

material som erbjuds i verksamheten. Skolverket (2009) menar att barn ska tillägna sig ett 

nyfiket utforskande förhållningssätt till olika kretslopp som ingår i förskolans uppdrag. Även 

att hållbar utveckling inte enbart handlar om miljöfrågor utan även berör lärande för sociala, 

ekonomiska och ekologiska punkter.  

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) ska personalen i förskolan inspirera barnen till att 

arbeta med och skapa positiva attityder till bland annat naturvetenskap. 

Utbildningsdepartementet menar också att om barnen får kunskaper om exempelvis kemi, och 

materia får de också redskap att på sikt kunna bidra till en hållbar utveckling.  

”Naturvetenskap handlar om frågor som rör människan, djur, växter, klimat och miljö och har 

sitt ursprung i människans nyfikenhet och behovet att veta mer om samband mellan sig själv 

och sin omvärld” (s.14).  

Kemi är ett forskningsområde inom naturvetenskap som innefattar vetenskapen om materiella 

ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar (Nationalencyklopedin, 2015). 

Naturvetenskapliga ämnen ska implementeras i förskolan och därmed även kemiska 

processer, som också ingår i strävansmålen i läroplanen för förskolan. Även begreppet hållbar 

utveckling ingår i läroplanen för förskolan och ska implementeras i verksamheten 

(Skolverket, 2010). Med bland annat kemiska enkla processer kan förskolan visualisera och 

problematisera begreppet hållbar utveckling i verksamheten. Skolverket (2009) menar också 

att naturvetenskap med tillhörande begrepp är något man har börjat uppmärksamma mer efter 
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att läroplanen reviderades år 2010. Barn i förskolan ska stimuleras och utmanas i olika former 

av varierande aktiviteter under dagen. De ska få god vägledning av vuxna för att skapa sig nya 

kunskaper och en bredare kompetens under sin vistelse i förskolan (Skolverket, 2010). 

I styrdokumentet, läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010, s. 7-10) står det skrivet 

att: 

- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens 

olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

 

- Förskolan kontinuerligt ska arbeta med miljö- och naturvårdsfrågor. 

 

- Barnen ska göras delaktiga i arbetet och ständigt utmanas i att utveckla en större 

förståelse för människans påverkan och delaktighet i naturens olika kretslopp. 

 

- Förskolan ska sträva efter att varje barn får utveckla sina kunskaper och erfarenheter 

genom enkla kemiska processer. 

Enligt styrdokumenten för förskolan ska kemi och hållbar utveckling lyftas och strävas mot 

att arbeta med i verksamheten. Den här studien kan bidra med en insikt i hur det kan se ut i 

verksamheten när det kommer till att arbeta med kemi, hållbar utveckling och fokus på 

återvinning och återanvändning i förskolan.  

 

Tidigare forskning 

Hållbar utveckling 

Naturvetenskap är ett begrepp som innefattar en mängd olika delar. För att förstå världen och 

omvärlden krävs kunskaper och erfarenheter om naturvetenskap och om olika 

naturvetenskapliga fenomen (Helldén, Lindahl, & Redfors, 2005). Läraren har en central roll 

genom att ge sina elever möjlighet att diskutera sina föreställningar för att sedan relatera dessa 

till ett naturvetenskapligt sätt att se på fenomen (Helldén, m.fl, 2005, s. 17.). Björneloo, 

(2007) menar att; ”ingen given väg finns för hållbar utveckling, utan att det är själva resan 

som är målet.” (s. 58). 

För att fokusera ytterligare på hållbar utveckling blev återvinning och återanvändning centralt 

i den här studien. Björneloo (2007) menar även att barnen ska få utmanas till att utvecklas i att 

göra medvetna val med hänsyn till miljön, exempelvis att värna om sin omgivning och 

närmiljö. Redan i de tidiga åldrarna ska barnen få möjlighet att utmanas i att lyckas skapa en 

positiv bild av återvinning och återanvändning så att de har goda erfarenheter och vill möta 

naturvetenskapliga ämnen också senare i livet, för att utöka sina kunskaper ytterligare och 

använda sig av de kunskaper och erfarenheter de redan har (Björneloo, 2007). Björneloo 

(2008) förklarar även att en av de bärande principer i begreppet hållbar utveckling är 

miljömässiga förhållanden och processer som ska bli integrerade. 
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Warfvinge (2012) beskriver hållbar utveckling utifrån ett miljökemiskt perspektiv och menar 

att miljökemi handlar om hur olika ämnen tillförs till miljön och hur de omvandlas och 

omfördelas samt hur de bryts ner i miljön. ”Men det kan även till stor del handla om hur 

människan faktiskt påverkar och förändrar miljön” (Warfvinge, 2012, s. 23). Warfvinge 

menar även att ”om kunskapen om kemiska effekter i miljön bara utgör en pusselbit i 

miljöarbetet, så är det ändå en viktig förutsättning för att kunna förstå och förutse 

miljöproblem, och för att kunna finna lösningar som ger oss en bättre livskvalitet i framtiden” 

(s. 2). 

Thulin och Pramling (2009) menar att det krävs pedagoger med intresse för och kunskap om 

det område som utforskas tillsammans med barnen för att nya begrepp ska börja användas vid 

utforskandet. För att lyckas med arbetet med hållbar utveckling inom den dagliga 

verksamheten i förskolan menar Thulin och Pramling att det krävs engagerade och 

intresserade lagstiftare och förskolor. Men framförallt förskollärare med kunskap om 

återvinning och återanvändning i verksamheten som kan utmana barnens frågor och 

funderingar kring naturvetenskapliga fenomen. Förskollärare som använder sig av ett 

naturvetenskapligt språk och tillhörande begrepp kan utmana barnen ytterligare (Thulin & 

Pramling, 2009).  

 

Teoretiskt perspektiv 

Konstruktivism  

I detta avsnitt redogörs det valda perspektivet för studien. Ett teoretiskt perspektiv väljs för att 

få ett ramverk för studien. Med andra ord påverkar perspektivet vad som lyfts fram i studien 

och vad som sorteras bort. Även de tillhörande begrepp som användes i studien presenteras 

här. Begreppen är teoretiska verktyg som tydliggör studien och dess resultat ytterligare. 

Denna studie ses utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, där tidigare upplevelser och 

erfarenheter spelar stor roll för ett utökat lärande. Strandvall menar att inom ett 

konstruktivistiskt perspektiv bygger människan upp och skapar sig en förståelse utifrån de 

tidigare upplevelser och erfarenheter som man redan har. Vidare inom detta perspektiv ses 

också att inte all kunskap kan föras över från en person till en annan. Den kunskap som en 

människa tar till sig beror helt på dennes tidigare erfarenheter och kunskaper. Även att dessa 

erfarenheter utvecklas sedan vidare och formas genom de kunskaper och attityder man 

erhåller och de mål man strävar mot. Med erfarenheter kan man konstruera vidare kunskap 

(Strandvall, 2000). 

När ny kunskap ska konstrueras hos en individ används alltså tidigare erfarenheter och 

upplevelser. Dimenäs, Sträng och Haraldsson (1996) menar att inom detta perspektiv sker 

lärandet i process, där ens tidigare erfarenheter och kunskaper är två bidragande faktorer till 

ökad och utvecklad förståelse. Begreppen för denna studie utifrån ett konstruktivistiskt 

perspektiv blev därmed erfarenheter och kunskap och även lärande. 
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Syfte 

Med den här bakgrunden är syftet med studien att undersöka förskollärares uppfattningar och 

erfarenheter av kemi genom hållbar utveckling. Även att undersöka förskollärares arbetssätt 

med återvinning och återanvändning av material i verksamheten, eftersom strävansmålen i 

läroplanen för förskolan menar att det redan i de tidiga åldrarna ska väckas en förståelse och 

ett intresse för hållbar utveckling. 

 

Frågeställningar 

 Hur uppfattar förskollärare återvinning och återanvändning i förskolan? 

 Vilka erfarenheter har förskollärare av begreppet kemi genom hållbar utveckling? 

 Inom vilka olika sammanhang beskriver förskollärare att de arbetar med återvinning 

och återanvändning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

6 
 

Metod 

Här redogör jag för mitt metodval och för hur studien har framskridit. Först kommer urvalet 

att presenteras, därefter datainsamlingsmetod, procedur, validitet, reliabilitet och slutligen 

generaliserbarhet. Här presenteras även de forskningsetiska kraven jag har rättat mig efter och 

även hur all insamlad data har bearbetats under studiens gång.  

 

Urval 

Urvalet består av förskollärare från två kommunala förskolor i en mindre kommun i mellersta 

Sverige. I denna studie valde jag att vända mig till två kommunala förskolor utan specifik 

inriktning. Endast förskollärare blev tillfrågade för deltagande i studien eftersom de har det 

övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i förskolan. Sju förskollärare blev 

tillfrågade för medverkan och sex förskollärare deltog i studien. Av forskningsetiska skäl 

användes fiktiva namn för respondenterna (Vetenskapsrådet, 2011). Namnen är följande; Ida, 

Camilla, Tanja, Vera, Irene och Olga. Ida Tanja, Vera, Irene och Olga arbetar på samma 

förskola. Camilla arbetar på en annan förskola men i samma kommun.  

 

Datainsamlingsmetod- Kvalitativ intervju 

Studien utgår från ett kvalitativt metodval, med en kvalitativ forskningsmetod strävar man 

efter ett djupgående resultat. Det finns ett flertal forskningsmetoder att välja mellan för att nå 

ett kvalitativt resultat. För den här studien passade kvalitativ intervju bäst eftersom jag 

strävade efter att få så utvecklande och öppna svar på mina frågor som möjligt, då 

förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter var i fokus under intervjuerna. Bjereld, Demker 

och Hinnfors (2009) menar att kvalitativa intervjuer ofta är avslappnade och innehåller öppna 

frågor med följdfrågor av utmanande art.  

En intervjuguide användes vid alla intervjutillfällen (Bilaga 1). Intervjuguiden var ett verktyg 

som gav respondenten hållpunkter och riktlinjer för vad som skulle undersökas i denna studie. 

Bryman (2011) menar att de som intervjuas ska få svara på intervjufrågorna i sin egen takt 

och att det inom kvalitativ forskning är ett vanligt förekommande att respondenten börjar 

prata om det som dyker upp just där och då, även om det kanske inte är direkt förknippat med 

själva frågan som har ställts. Trots detta ska respondenten få möjlighet att prata till punkt. 

Med denna kvalitativa semistrukturerade forskningsmetod tilläts varje intervju bli unik utefter 

respondentens svar. Under intervjuns gång är det viktigt att ständigt låta respondenten få 

utrymme och möjlighet till att utveckla sina svar utan att bli avbruten (Bryman, 2011). 
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Procedur 

När förskollärarna hade givit sitt samtycke till att vara med i studien kunde tid och plats bokas 

in för dessa. Samtidigt som tid och plats bokades in förklarade jag ämnet och syftet med 

studien för att samtliga förskollärare skulle känna sig bekväma med att bli intervjuade. Innan 

intervjun fick de fylla i samtyckesblanketten (Bilaga 2) som de sedan fick en kopia på. 

Intervjuerna genomfördes i personalrummet på den förskola där förskolläraren arbetade, allt 

för att få en så avslappnad och trygg miljö för alla respondenter som möjligt. Intervjuguiden 

som jag har bifogat användes vid samtliga intervjutillfällen.  

Under intervjutillfället som tog mellan 35-40 minuter att genomföra fanns 

återanvändningsbart material framme. Wibeck (2010) menar att medtaget konkret material till 

ett intervjutillfälle kan underlätta för respondenten då det inspirerar till samtal. Materialet 

fanns tillgängligt konkret under samtliga intervjutillfällen för att undersöka vilka erfarenheter 

respondenten hade av materialet som sådant, materialval i verksamheten och dess innehåll. 

Men även vilka erfarenheter de hade av att använda sig av materialet i verksamheten. 

Materialet som jag hade tagit med mig bestod av pet-flaskor, en konservburk, toalettrullar, en 

glasburk, kartong och mjukplast.  

Intervjun började med allmänna frågor för att få igång samtalet, därefter gick vi in på 

huvudfrågorna. Huvudfrågorna ställdes inte i någon särskild ordning utan istället efter hur 

respondenten svarade under intervjun. Eftersom jag använde mig av en semistrukturerad 

intervjumetod kom därmed varje intervju att formas olika, allt efter hur förskolläraren svarade 

på frågorna och formade samtalet vidare. Under intervjuerna var det viktigt att respondenterna 

fick bestämma hur intervjun skulle fortskrida. Om de avvek något från själva frågan och 

utvecklade sitt svar därefter fick de därmed fortsätta i den riktningen. Bryman (2011) menar 

att respondenten under kvalitativa intervjuer ska få möjlighet till att bestämma samtalets 

riktning, även att respondenten ska få prata till punkt utan att bli avbruten.  

När vi hade gått igenom huvudfrågorna och de var besvarade varvades intervjun ner med 

hjälp av nedvarvningsfrågorna för att intervjun inte skulle avslutas tvärt. När jag hade fått 

mina intervjufrågor besvarade frågade jag då respondenten om det var något som önskades 

tilläggas. Sedan avslutades intervjun med sådant som hade dykt upp under intervjun och jag 

tackade därefter för respondentens medverkan.  

Alla som deltog i studien gick med på att bli inspelade med hjälp av en diktafon och på så vis 

kunde jag lyssna ordentligt på varje respondent under intervjun. Efter varje intervju tog jag en 

stund för mig själv och gjorde en kort skriftlig reflektion över intervjun och vad jag kunde 

tänka på till nästa intervjutillfälle. Alla intervjuer transkriberades genom att jag skrev ner allt 

som sades under alla intervjutillfällen. Bryman (2011) menar att allt ska skrivas ner under en 

transkribering men att enkla språkliga rättelser kan göras om det inte påverkar svaret. Allt 

skrevs ner under transkriberingen, men däremot gjordes enkla språkliga rättelser. Sedan 

tittade jag efter samband och mönster mellan intervjusvaren och sammanställde resultatet i en 

text med kategorier. Därmed kom de valda kategorierna fram för studien som beskrivs 

närmare i resultatdelen. 
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Validitet  

Med validitet menas hur man har undersökt det man stävade efter att undersöka (Bryman, 

2011). Bjereld, m.fl. (2009) menar att metodvalet för studien är oerhört viktigt och 

påverkande för hur hög validitet det sedan blir på studien. För att undersöka om metoden och 

intervjuguiden för den här studien fungerade väl började jag med att boka in en provintervju. 

Under provintervjun kunde jag bland annat se om mina frågeställningar besvarades genom 

intervjufrågorna och om respondenten kände sig bekväm med syftet med studien och 

intervjufrågorna. Under provintervjun uppmärksammade jag att en fråga inte fyllde någon 

funktion så den togs bort helt. Under provintervjun fick jag även förståelse för hur viktigt det 

var att lyssna noga och inte fokusera på nästkommande fråga under tiden då respondenten 

svarade på den fråga som hade ställts tidigare. Johansson och Svedner (2010) menar att 

respondenten i en intervju ska få möjlighet att svara på frågorna i sin egen takt. Detta var 

något jag uppmärksammade och tog hänsyn till även under provintervjun. Validiteten är hög 

om studien har undersökt det som var avsikten för studien från början (Bryman, 2011).  

 

Reliabilitet 

Bryman (2008) menar att reliabilitet handlar om hur studien och metodvalet utförs och hur 

tillförlitlig studien är. För att öka reliabiliteten i den här studien var jag noga med att endast 

intervjua förskollärare. Även genom att använda samma underlag för samtliga intervjuer och 

att tiden för intervjun var den samma för samtliga.  

Diktafoner användes vid samtliga intervjutillfällen och därmed var det viktigt att jag som 

sedan bearbetade allt insamlat material var noga med att skriva ner exakt det som 

respondenterna svarade under intervjuerna. Bjereld, m.fl. (2009) menar att transkriberingen är 

en oerhört viktig del och att allt ska skrivas ner för att man inte ska missa något som kan vara 

intressant för studiens resultat. Bryman (2011) menar att mönster och slutsatser ska kunna tas 

fram genom resultaten och det krävs att man har fått fram tillräckligt med insamlad data för 

att kunna påvisa ett tillförlitligt resultat. Bryman förklarar vidare att stabilitet i en studie 

innebär att om en studie görs om en gång till bör resultatet bli det samma även då. Om en ny 

studie görs med samma underlag som i den här studien kan den få ett annat resultat då 

frågorna fokuserar på förskollärares uppfattningar och erfarenheter, vilket ser olika ut hos alla 

individer.  

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet beskriver hur resultatet som kommer fram genom studien kan generaliseras 

till andra tillfällen och liknande studier. Bryman (2011) menar att det ska vara möjligt att göra 

om studien med samma förutsättningar men att resultaten kan se något olika ut eftersom 

intervju som metod medför att man får fram respondenternas individuella svar genom samtal. 

Intervjufrågorna i den här studien är inte riktade till någon specifik inriktning av förskola. 

Därmed skulle samma frågor kunna ställas till andra förskollärare på andra förskolor eftersom 
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de inte är personligt eller pedagogiskt anpassade. Det är allmänna frågor som lämpar sig för 

alla förskollärare oavsett bakgrund och arbetsplats.  

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) menar att samtidigt som forskning genomförs ska deltagande 

individer bli väl informerade, känna sig bekväma i sitt deltagande och därmed avidentifieras i 

studier. Studiens framskridande följdes och tillgodosågs av etiska krav och principer som 

Bryman (2011) beskriver som grundläggande i forskning. Dessa etiska krav och principer 

nedan låg till grund för denna studie. 

Informationskravet innebär att syftet med studien och hur den kommer att gå till väga ska 

talas om för berörda personer (Bryman, 2011). Detta tillgodosågs bland annat då jag 

kontaktade förskolechefen via mailkorrespondens för att informera om syftet och upplägget 

för studien.  

Samtyckeskravet uppfylldes då jag fick samtycke till att genomföra mina intervjuer med 

förskollärarna. När förskolechefen gav sitt samtycke kunde jag därefter ta kontakt med 

berörda förskollärare för att de i sin tur skulle få ge sitt samtycke till deltagande i studien och i 

samband med detta blev även de kort informerade om studien och dess syfte. 

Informationsbrevet (Bilaga 3) delades ut till förskollärarna i samband med intervjutillfällena. 

Informationsbrevet innehöll en kort introduktion av mig, vilket universitet jag studerar vid, 

studiens syfte och även kort information om de fyra etiska kraven. Bryman (2011) menar att 

det ska informeras om att det är helt frivilligt att delta i en studie och att det när som helst går 

bra att avbryta sin medverkan. Detta tog jag hänsyn till genom att informera om detta i 

informationsbrevet som lämnades ut. Tillsammans med informationsbrevet delades även en 

samtyckesblankett ut till de förskollärarna som valde att delta i studien.  

Löfdahl (2014) menar att konfidentialitetskravet följs genom att allt insamlat material 

hanteras utan att andra kan ta del av det, även att allt material ska förstöras efter godkänd 

uppsats. Detta följde jag genom att respondenterna blev informerade om att all insamlad data 

hanterades säkert och att ingen obehörig kunde ta del av information som hade samlat in. De 

blev i samband med detta informerade om att allt insamlat material efter godkänd uppsats 

kommer att förstöras. Nyttjandekravet som Löfdahl också beskriver tillgodosågs genom att all 

information och data jag samlade in under min forskning för studien enbart fick användas i 

denna studie och inte vid något annat tillfälle, heller inte delas med någon annan.  
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Resultat och analys 

Det insamlade materialet för resultat och analys bearbetades och analyserades utifrån det 

valda teoretiska perspektivet för studien; ett konstruktivistiskt perspektiv med de tillhörande 

begreppen erfarenhet, lärande och kunskap. Även utifrån studiens syfte och dess 

frågeställningar. Det huvudsakliga syftet med studien som var att undersöka hur förskollärare 

uppfattade sitt arbete med återvinning, återanvändning och hållbar utveckling men även deras 

erfarenheter av sitt arbete med detta. 

 Hur uppfattar förskollärare återvinning och återanvändning i förskolan? 

 Vilka erfarenheter har förskollärare av begreppet kemi genom hållbar utveckling? 

 Inom vilka olika sammanhang beskriver förskollärare att de arbetar med återvinning 

och återanvändning? 

Resultatet sammanställs och presenteras med hjälp av underrubriker som är inspirerade och 

skapade utifrån intervjufrågorna och det valda teoretiska perspektivet konstruktivism med 

tillhörande begrepp. I slutet av varje stycke presenteras en analysdel av resultatet utifrån 

bakgrunden för studien. Det diskuteras och redogörs mönster, likheter och skillnader som 

kom fram genom studiens resultat. Frågeställningarna för studien som handlade om hur 

förskollärare uppfattade hållbar utveckling och hur det kunde kopplas samman med kemin 

redovisas här, samt hur förskollärarna arbetade för att synliggöra kemi och hållbar utveckling 

i verksamheten.  

 

Hållbar utveckling upplevdes som svårt 

Förskollärarna menade att begreppet hållbar utveckling känns stort och att det kan tolkas på 

en mängd olika sätt. Kunskapen om hållbar utveckling måste utvecklas och dess innebörd 

måste bli tydligare. Kopplingen mellan kemiska processer och hållbar utveckling i 

verksamheten måste utvecklas. Irene beskrev att det handlade om ens eget förhållningssätt 

och ansvar, att man måste börja våga lära mer av varandra och att begreppet hållbar 

utveckling måste lyftas mer i verksamheten.  

För att analysera ovanstående resultat kan man se att processarbete och lärandeprocesser 

stannade upp halvvägs eftersom kunskapen inte räckte till och vidare nyfikenhet till lärande 

försvann som följd av detta. Att erbjuda återanvändningsbart material i verksamheten 

uppfattas inte självklart av förskollärarna vilket leder till att barnen inte får ett kontinuerligt 

och utvecklande lärande kring återvinning och återanvändning.   
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Hållbar utveckling kopplades till miljön 

Begreppen hållbar utveckling, återvinning, återbruk och återanvändning användes av 

förskollärarna i intervjuerna men på olika sätt och i olika sammanhang och resonemang. De 

svarade att deras första kopplingar från hållbar utveckling ledde till miljö och 

naturvårdsfrågor.  

Tanja och Irene såg användandet av återanvändningsbart material i verksamheten även utifrån 

ett miljö- och kretsloppsperspektiv. Tanja menade att det var viktigt att uppmärksamma 

barnen på och belysa vår delaktighet i kretsloppet och hur vi påverkade miljön, och vad vi 

kunde göra annorlunda. 

Ida, Tanja och Irene lyfte också fram vikten av att ha mycket olika material i den pedagogiska 

verksamheten, men utifrån en miljöaspekt. De utgick främst från hur de uppfattade begreppet 

med återanvändning i ateljén på förskolan. Ida menade att material kunde få nytt liv och ett 

nytt syfte, samt att tanken med att ha återanvändningsbart material var att visa barnen att man 

inte alltid behöver ha färdigt material till allt. Hon poängterade även att det var viktigt att 

barnen lärde sig att inte slänga material bara för att det har förlorat sitt ursprungliga värde 

utan istället använda det igen och skapa något nytt av det. Tanja lyfte vikten av att barnen 

skulle lära sig att värna om miljön och kopplade det samman med att de skulle spara på 

resurser.  

Både Irene och Camilla nämnde att de källsorterade hemma och att det var viktigt för dem. 

Något de båda också nämnde var att de var mycket kritiska till att det inte källsorteras på 

förskolan. Irene trodde inte att de återanvände material på förskolan på grund av en 

ekonomisk fråga utan mer för att det fanns mycket potential i återanvändningsbart material. 

Hon poängterade vidare att man heller inte behövde slänga det i soporna med en gång då. 

Vera berättade om sin oro över att de inte källsorterade på förskolan i den mån hon önskade. 

”Vi tar inte till vara på allt vi har, jag önskar vi skulle sortera våra sopor bättre. 

Mycket material kan man använda igen. Jag önskar också att vi på vår 

arbetsplats arbetade mer med vår medvetenhet om sopsortering och återbruk. 

Återbruk och hållbar utveckling har väldigt mycket med varandra att göra” 

(Vera).  

Vera lyfte vidare att källsortering och kontinuerlig återanvändning skulle kunna vara en 

lösning på både små och stora problem. Hon uttryckte sig såhär:  

”Barnen gör väldigt mycket skapelser och annat med materialet men idag 

undrar jag vad som händer med dem sen? Med ett gediget återbruk och 

källsortering kan man gå och källsortera, sen kan man även gå dit och titta och 

plocka material för att få en tydlig bild av återanvändning och för att få igång 

en diskussion kring det med barnen. I bästa fall får de med sig någon form av 

källsorteringserfarenhet. (…) Också att de får med sig att man ska vara rädd om 

naturen. Vi är mycket i skogen och pratar om att man ska vara rädd om det som 

lever” (Vera). 
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Ida lyfte användningen av återanvändningsbart material, att återvinna och att få in kemiska 

processer måste det arbetas mer med. Hon nämnde även att i förskolan måste pedagogerna 

tillsammans med barnen diskutera sin delaktighet i kretsloppet och hur ens handlingar kan 

påverka miljön. Ida kopplade samman begreppet kemi med kretslopp genom att förklara att 

barnen skulle få kunskap om hur de kunde bete sig i naturen och fördelarna med återvinning 

och återanvändning. Hon förklarade att detta kunde bidra till att de fick med sig erfarenheter 

som kanske kunde göra att de blev mer miljömedvetna redan under sin uppväxt och sedan 

under resten av deras liv.  

Tanja lyfte lärandet och menade att det är viktigt att barnen lär sig hur man själv kan påverka 

miljön med sitt eget handlade. Ida uttryckte sig mer allmänt, att miljötänket är viktigt och att 

vi måste spara på våra resurser. Vera gav ett exempel på hur hon menade att man kunde öka 

kunskapen om hållbar utveckling i den pedagogiska verksamheten: 

”För att göra det tydligt kan man ta en planka, spika fast olika material, och ta 

ut den i skogen och sen lägger man den upp och ner. Sen kan man gå tillbaka 

och titta på den, vad händer? Vilka material förmultnar och vilka försvinner och 

vilka blir kvar? Varför?” (Vera).   

För att analysera ovanstående resultat kan man se att förskollärarnas erfarenheter av hållbar 

utveckling kopplas till miljö och naturvårdsfrågor i första hand. Däremot menar samtliga att 

de inte har nog med erfarenhet för att arbeta med detta i verksamheten. Vilket i sin tur leder 

till att förskollärarna inte kan erbjuda barnen möjligheter och tillfällen att utveckla tillräckliga 

kunskaper inom de strävansmål som rör hållbar utveckling som Skolverket (2010) har tagit 

fram. 

 

Designperspektiv utifrån materialval 

Förskollärarna nämnde att de arbetade med hållbar utveckling i den pedagogiska 

verksamheten på ett eller annat sätt men att de absolut skulle kunna och bör arbeta med det i 

större utsträckning än vad de gör idag. De använde sig av ett designperspektiv på arbetet med 

återvinning och återanvändning. Det återanvändningsbara material som fanns tillgängligt i 

verksamheten användes främst i ateljén. Vera berättade att det på många olika sätt går att 

arbeta med begreppet och något hon lyfte var att material som alltid fanns tillgängligt var 

bland annat papper, kartong och mjukplast och då främst i ateljén. Hon lyfte samtidigt att det 

var mycket värdefullt när föräldrar kom med material till förskolan. Det kunde exempelvis 

vara toalettrullar.  

Ida förklarade vidare att återanvändningsbart material var så bra eftersom det satte igång 

barnens kreativitet när de skapade. Barnen kunde även få sina familjer delaktiga genom att ta 

med sig olika material till förskolan, att ta med sig material till förskolan var även något som 

Tanja lyfte som något positivt vid flera tillfällen.  

Tanja menade att det var viktigt att barnen fick utmanas i att lära sig se möjligheterna med 

återanvändning eftersom de använde mycket återanvändningsbart material i sitt skapande. 
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Irene använde sig vid ett flertal tillfällen av uttrycket; ett sunt miljötänk men även hon utgick 

från ett designperspektiv då hon kopplade detta samman med att barnen använde 

återanvändningsbart material när de exempelvis pysslade. Hon betonade även att det var ett 

billigt och bra material. Att sprida kunskap och idéer mellan varandra var även något som 

Irene nämnde. Hon berättade vidare om en händelse hon varit med om då hennes kollegor 

hade samlat alla överblivna champagneglas i plast på en mässa och tagit med till förskolan 

eftersom glasen sedan kunde användas till att göra tomtar av.  

Designperspektivet visade sig i resultatet vara väldigt centralt och återkommande, att 

återanvändningsbart material främst fanns i ateljén var förskollärarna eniga om. Vikten av att 

barnen kunde ta med sig material hemifrån lyftes, en av förskollärarna reflekterade kring vad 

som hände med materialet efter att barnen hade skapat färdigt med materialet.  

För att analysera ovanstående resultat kan man se att förskollärarna lyfte fram hållbar 

utveckling, återvinning och återanvändning som något positivt när det gällde att arbeta med 

begreppen och dess innebörd genom ett designperspektiv. Förskollärarna menade även att 

barnen utmanades i ett lärande kring hållbar utveckling genom att återanvända material. 

 

Kunskapsbehov  

Kunskapsbehovet lyftes av förskollärarna, Camilla menade att processarbete med hållbar 

utveckling och kemi alltid stannade upp vid ett visst skede, då inte de vuxna längre lyckades 

utmana barnen vidare i ämnet. Vera berättade att nästan vid varje utvärdering i ett terminsslut 

syntes det tydligt att de hade arbetat väldigt mycket med andra ämnen men att strävansmålen i 

läroplanen för förskolan som Skolverket (2010) tagit fram kring naturvetenskap och kemi inte 

uppfylldes.  

Förskollärarna använde sig av de olika begreppen under intervjuerna och en av förskollärarna 

nämnde i samband med detta att begreppen var förvirrande och lätta att blanda ihop. En 

återkommande kommentar hos förskollärarna var att de behövde mer kunskap i ämnet och om 

begreppens olika innebörder. Fem av sex förskollärare önskade få mer utbildning i dessa 

frågor. De förklarade också att det inte bara var utbildning som behövdes utan att 

förhållningssättet var det viktigaste verktyget för att lyckas komma vidare.  

Olga förklarade att man i förskolan ständigt ska arbeta med frågor som rör hållbar utveckling 

enligt läroplanen för förskolan. Hon menade att det saknas så pass mycket kunskap om 

begreppets innebörd och att det därför mer än gärna läggs åt sidan. Hon ansåg att en 

förändring endast kan ske om förskolan/avdelningen började arbeta tillsammans för att få ett 

mer utvecklat förhållningssätt till hållbar utveckling, återvinning och återanvändning. Camilla 

sade klart och tydligt att det behövdes mer kunskap inom dessa områden i förskolan, 

framförallt att begreppen behövde lyftas, diskuteras och användas mer i verksamheten. Hon 

förklarade att de ofta arbetade med bara en del, men att hela processen sällan kom med och då 

tappade man barnens intresse och även sitt eget till slut. Hon förklarade vidare att det fanns en 

rädsla att göra fel, men att pedagogerna måste förstå att man även lär sig av sina misstag. 

Även Irene nämnde att begreppen måste lyftas fram mer och att prata om materials innehåll 
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ännu mer skulle bidra till att de fick in läroplanen på ännu ett sätt i verksamheten. Hon 

berättade vidare att det ständigt handlade om vad pedagogerna såg och ens eget 

förhållningssätt. Tanja berättade om enskilda pedagogers erfarenheter och intresse. Det var en 

stor bidragande faktor till varför inte alla arbetade med detta i förskolan. 

Vera lyfte fram källsortering för att nå kopplingen till hållbar utveckling medan Olga riktade 

in sitt resonemang kring läroplansmålen från läroplanen för förskolan, framtagen av 

Skolverket (2010). Olga menade också att de hellre lade kemi helt åt sidan än att någon skulle 

ta initiativet att få igång ett gediget arbete med kemi i förskolan. Tanja beskrev att de inom 

verksamheten hade diskuterat ämnet till viss del, men att det ofta kunde ligga hos några 

enskilda pedagogers intresse. Men det i sin tur kunde smitta av sig och inspirera andra till 

användningen av återvinningsmaterial, främst genom diskussioner och reflektioner.  

För att analysera ovanstående resultat kan man se att förskollärarna använder sig av de olika 

begreppen hållbar utveckling, återvinning, återbruk och återanvändning och att de har olika 

erfarenheter och kunskaper av dessa, vilka de själva anser sig inte vara tillräckliga.  

 

Kommunala direktiv 

Olga, Vera, Irene, Camilla och Tanja nämnde att det måste komma mer och starkare direktiv 

högre uppifrån. Camilla och Olga nämnde att kommunen har en viktig roll för att förskolorna 

ska få möjlighet till att börja källsortera. Olga sade att kommunen skulle kunna gå ut med 

riktlinjer om källsortering för att göra det möjligt för förskolorna att källsortera, hon menade 

också att det inte borde vara så problematiskt att källsortera på förskolan eftersom så pass 

många gör det hemma. Camilla menade att kommunen måste ha tydligare riktlinjer vad det 

gäller källsortering på förskolorna och Irene menade att kommunen skulle kunna ha en stor 

påverkan. Vera lyfte inte bara källsortering utan tog även upp sin önskan om att de skulle ta 

hand om matrester på förskolan för att inte öka på sopberget.  

Tanja berättade i intervjun om ett återvinningscenter och menade att alla kommuner borde 

satsa på något sådant. Hon förklarade vidare att man på återvinningscentret skulle kunna 

hämta återanvändbart material och på så sätt få inspiration till verksamheten. Hon menade 

också att om återvinningscentret och kommunen skulle ha ett samarbete kunde det bli mer 

tillgängligt och i sin tur leda till att öka förutsättningarna för förskolor att arbeta med 

återvinning och återanvändning.  

För att analysera ovanstående resultat kan man se att förskollärarna saknar kunskap, direktiv 

och riktlinjer uppifrån för att lyckas med att fullfölja läroplanens strävansmål gällande hållbar 

utveckling vidare fokuserat på källsortering.  

 

Kemin inom hållbar utveckling 

Begreppet kemi var ett begrepp som förskollärarna kände sig både obekväma och osäkra att 

arbeta med. De önskade att de fick mer direktiv kring arbetet med hållbar utveckling, för att 
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innebörden skulle bli tydligare. Förskollärarna menade att om kommunen skulle kunna 

påverka förskolors arbete och att det kunde öka förutsättningarna för arbete med källsortering, 

återvinning och återanvändning.  

Vera berättade att begreppet kemi kändes svårt och stort, men att man ofta pratade om 

naturvetenskap och att det begreppet och dess innebörd var mycket lättare att ta till sig. Hon 

förklarade att kemi nog inte behövde vara så svårt, men hon trodde att de flesta backade och 

drog sig undan redan när de hörde just begreppet kemi. Precis som Irene, nämnde även Vera 

att hon trodde att de negativa tankarna om kemi kom från ens egna erfarenheter från 

skoltiden- Hon skrattade samtidigt som hon sa att det faktiskt inte var det periodiska systemet 

som man skulle arbeta med i förskolan.  

Orsaken till varför kemi sällan eller inte alls fanns med i deras arbetssätt medvetet berodde 

främst på rädsla och okunskap om ämnet. Irene sade att hon inte hade hört eller använt sig av 

begreppet kemi alls i verksamheten. För hennes egen del berodde det på tidigare erfarenheter 

av ämnet och begreppet, hon menade att det hängde kvar från när hon läst ämnet i skolan. 

Hon betonade därefter vikten av att lära av varandra.  

Ida lyfte fram vikten av kemi kopplat till kretslopp och miljön men tillade också att det oftast 

blev för krångligt och avancerat att alla tappade intresset och sin nyfikenhet. Irene sa att kemi 

var ett begrepp hon nästintill aldrig hade hört eller använt sig av i verksamheten. 

Olga nämnde ordet kemi och sedan var hon tyst en stund innan hon fortsatte berätta att kemi 

och hållbar utveckling måste lyftas ännu mer i förskolan. Att man skulle kunna använda sin 

fantasi och sin kunskap mer för att inspirera barnen och öka kunskapen om återvinning och 

återanvändning var också något hon lyfte fram. Hon förklarade sedan vidare att hennes 

uppfattning var att begreppen användes mer eller mindre genomtänkt. Men hon trodde att om 

de ständigt skulle ha begreppen i bakhuvudet när de planerade sin verksamhet kunde det leda 

till att planeringen blev mer genomtänkt. Exempel hon lyfte fram var när de skulle planera 

olika aktiviteter, då skulle de kunna ha ett återanvändningsperspektiv med sig för att få ett 

syfte med det hela, att tänka mer medvetet kring materialval och hur de kunde använda 

material om och om igen var också något hon lade till.  

För att analysera ovanstående resultat visas det att det saknas övergripande kunskaper hos 

förskollärarna om kopplingen från kemin till hållbar utveckling. Samtliga förskollärare har 

erfarenheten av att begreppet kemi inte alls används i verksamheten vilket de själva anser 

beror på bristande kunskap och rädsla. 
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Diskussion 

Här nedan kommer resultatet för studien diskuteras utifrån syftet och frågeställningarna. I 

metoddiskussionen kommer metodvalet semistrukturerade intervjuer diskuteras och hur väl de 

fungerade för studien. I resultatdiskussionen kommer resultatet diskuteras mot den tidigare 

bakgrunden för studien. Detta genom ett konstruktivistiskt perspektiv med de tillhörande 

begreppen i fokus; erfarenheter, kunskap och lärande. 

 

Metoddiskussion 

Val av metod fungerade bra för den här studien. Bjereld, m.fl. (2009) menar att om öppna och 

reflekterande svar efterfrågas lämpar sig semistrukturerade intervjuer väl. Respondenterna 

fick möjlighet att uttrycka sig sakligt och i lugn och ro, samtidigt som de hade möjlighet att 

tillägga något när som helst under intervjutillfället. Genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer fick jag en djup inblick i hur de olika förskollärarna uppfattade begreppen och dess 

innebörder, samt vilka erfarenheter de hade av att arbeta med dem i verksamheten. 

Intervjuerna fungerade bra för studien med tanke på att jag strävade efter att få djupgående 

svar av reflekterande art med möjlighet till följdfrågor. Bryman (2011) menar att intervjuer 

ofta lämpar sig bra då tiden för arbetets process är begränsad. Eftersom tiden för den här 

studien var ganska så kort passade denna metod bra. 

Om det hade funnits mer tid och resurser skulle det varit möjligt att genomföra fler intervjuer, 

som hade kunnat bidra till en högre reliabilitet av studien. En nackdel med semistrukturerade 

intervjuer kan vara att man kan få en bristande validitet, eftersom man i en intervju löper 

större risk att påverka intervjusvaren av respondenten än i en enkät (Bryman, 2008). Denna 

metod valdes slutligen eftersom respondenten fritt kan uttrycka sig och styra samtalet i sin 

egen riktning och ge utvecklande svar. Diktafonen som användes vid samtliga 

intervjutillfällen visade sig vara ett bra verktyg. Vid intervjuerna kunde jag lyssna aktivt på 

respondenternas svar och lätt följa med i samtalet. Under transkriberingen var det bra att 

kunna spola tillbaka och lyssna en gång till på respondenternas svar om så önskades. Däremot 

kan det för vissa upplevas obekvämt att ett samtal spelas in, därför är det viktigt att fråga och 

informera om det innan intervjun genomförs. 

Däremot något som kan påverka reliabiliteten för just den här studien är att fem av 

förskollärarna arbetar på en förskola medan den sjätte arbetar på en annan. Som ett 

komplement till intervjuer skulle enkäter kunnat ge en större överblick av studiens 

frågeställningar. Även att utföra intervjuer med förskollärare från fler olika förskolor skulle ha 

kunnat ge ett djupare resultat. 
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Resultatdiskussion 

 

Förskollärarnas erfarenheter och upplevelser 

Studien visar på förskollärares uppfattningar om hållbar utveckling, återvinning och 

återanvändning och kemi. Resultatet blev att kemi uppfattas som skrämmande, stort och svårt 

att ta till sig samtidigt som de var eniga om att kemi bör lyftas i förskolan. De var eniga om att 

en förändring och en förbättring av relationerna till dessa begrepp endast kan ske genom deras 

förhållningssätt. Även genom att det skulle ges förutsättningar för att arbeta med kemi och 

deras kunskap om detta. Men framförallt deras förhållningssätt, som lyftes många gånger. Här 

frågar jag mig vilka former av förutsättningar som de önskar sig få och om det faktiskt skulle 

förändra deras förhållningssätt till begreppen. 

Förskollärarnas tidigare erfarenheter hängde samman med hur deras uppfattningar och 

upplevelser såg ut. Strandvall (2000) som menar att man kan konstruera ny kunskap med 

hjälp av ens egna tidigare erfarenheter visade sig stämma överens med resultatet i studien på 

sätt och vis. Jag kan genom resultatet se att förskollärarna lyfter deras tidigare egna 

erfarenheter som en viktig punkt men att de anser sig ha alltför bristfälliga erfarenheter för att 

lyckas konstruera ny kunskap och föra något vidare inom dessa områden. 

Arbetet med återanvändning fanns med i verksamheten men arbetet med återvinning saknades 

helt, däremot önskade de att återvinning skulle komma in i det vardagliga arbetet. 

Förskollärarna berättade att de arbetade med återanvändning men att återvinning nästintill 

saknades helt i verksamheten, de svarade dock att de önskade att de skulle arbeta även med 

återvinning tillsammans med barnen. Kemi och hållbar utveckling var begrepp som upplevdes 

skrämmande och svåra att ta till sig inom förskolan menade förskollärarna. Ingen av 

förskollärarna kunde ge någon egentlig förklaring till varför det såg ut så men de trodde att 

det kunde bero på deras egna tidigare erfarenheter och okunskap. Här kan jag se att det krävs 

både mer kunskap och en förändring och utveckling av förhållningssätt för att få detta att bli 

verklighet. Dimenäs m. fl. (1996) betonar att inom ett konstruktivistiskt perspektiv är tidigare 

erfarenheter och kunskaper viktiga bidragande faktorer för att ett vidare utvecklat lärande ska 

ske. I resultatet för studien kan jag se att dessa två viktiga faktorer saknas helt eller delvis och 

på så vis påverkar både arbetet och implementeringen av begreppen i verksamheten negativt. 

Frågorna om kemi och kretslopp i intervjuerna gav en inblick i hur de strävade efter att arbeta 

med kretsloppsfrågor på olika sätt men att kopplingen till kemin saknades nästintill helt. Här 

svarade de att tydligare direktiv krävs för att en utveckling av arbetet ska bli möjligt. Irene 

och Vera menade att deras bristande kunskaper berodde på tidigare negativa erfarenheter från 

skoltiden medan Olga ansåg att kommunen bör ta det största ansvaret för att ett gediget 

återvinningsarbete ska möjliggöras i verksamheten. Förskollärarna som har det övergripande 

ansvaret för den pedagogiska verksamheten i förskolan enligt Skolverket (2010) har här inte 

tagit till sig detta fullt ut. Jag tolkar deras svar som så att de upplever att de är medvetna om 

vad som står skrivet i läroplanen men att alla läroplansmål inte kan förankras i verksamheten 

på grund av deras bristande erfarenheter av att arbeta med dessa begrepp och dess innebörder. 
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Förskollärarnas syn på lärande av kemi, återvinning och 

återanvändning i förskolan 

Barn behöver och ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper och erfarenheter kring hållbar 

utveckling, som också Skolverket (2010) menar. Genom studiens resultat kunde jag se att 

hållbar utveckling tolkades på olika sätt i olika sammanhang. De som utgick från ett 

miljöinriktat perspektiv såg hållbar utveckling som ett naturvetenskapligt lärande i 

verksamheten, i olika aktiviteter och om miljön och närmiljön. Förskollärarna menade att 

kemi inte är ett prioriterat ämne i förskolan samtidigt som de ansåg att det var viktigt att 

barnen fick med sig goda erfarenheter och kunskap om ämnet för vidare nyfikenhet till 

skolåren. För att detta ska kunna utvecklas och uppfyllas måste Skolverket definiera detta i 

läroplanen och strävansmålen. 

Däremot var de eniga om att barnen kunde få en goda upplevelser och kunskaper om 

begreppen om bara pedagogerna i förskolan arbetade med dessa på ett motiverande och 

inbjudande sätt. De menade även att vägen dit nog kan komma att bli lång med tanke på det 

förhållningssätt och den okunskap som finns idag. Frågan som jag ställer mig då är hur det 

ska göras och även när det ska göras men framförallt vem som ska förverkliga dessa 

påståenden. Förskollärarna betonade kommunens ansvar men hur detta skulle kunna förankras 

var det ingen som uttalade sig om. Jag ser här att de är en bit på väg i sina uppfattningar om 

hur ett utvecklingsarbete skulle kunna påbörjas för att begreppen skulle kunna implementeras 

mer gediget i verksamheten men återigen kommer de halvvägs i de tankebanorna.  

Arbetet med återanvändning sågs från förskollärarna främst ur ett designperspektiv, de 

nämnde att det var i ateljén som det återanvändningsbara materialet användes mest. Vera 

nämnde i samband med detta att hon undrade vad som hände med materialet sedan när barnen 

hade skapat färdigt med materialet, men hon var också den enda som reflekterade över 

innebörden av att ha återanvändningsbart material i verksamheten i så stor utsträckning. 

Återanvändningsbart material kopplades alltså i första hand till design i denna studie. 

Samtidigt menade förskollärarna att ens eget förhållningssätt och ansvar skulle kunna leda till 

att man kan lära av varandra. Följden av detta som jag kan se är att de säger emot sig själva 

eftersom de inte beskriver att de tar något eget initiativ till att lära sig mer om begreppen.  

Samtidigt är det enligt Skolverket (2010) förskollärarnas ansvar att ta till sig strävansmålen 

som finns och lyfta dem och implementera dem i verksamheten. Återigen kan jag här dra en 

slutsats om att kunskapen för att kunna uppfylla styrdokumenten är bristfällig vilket leder till 

att barnen i sin tur inte utmanas i alla strävansmål för förskolan och får därmed inte med sig 

alla grundläggande kunskaper. Detta är definitivt en viktig punkt som behöver lyftas fram!  

 

Förskollärarnas kunskapsbehov 
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Förskollärarna lyfte fram att det behövdes mer kunskap kring ämnet. Som även Sjøberg 

(2005) betonar, behövs det mer kunskap vilket visade sig i studien då förskollärarna beskrev 

att begreppet kemi känns svårt att ta till sig men också stort och skrämmande. 

Kemiska processer kan kopplas till hållbar utveckling och naturvetenskap, dessa samtliga 

begrepp som Skolverket (2010) menar att förskolan ska sträva efter att arbeta med har visat 

sig i studien inte vara tillräckligt tydliga för att kunna förankras i verksamheten. Jag ställer 

mig frågan här om det är läroplansmålen som är otydliga eller om det är förskollärarnas 

bristande erfarenheter och kunskaper som bidrar till att de inte förankras i den mån som de 

ska. Eftersom förskollärare har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i 

förskolan så är det därmed också deras ansvar att driva frågan framåt. Genom studiens resultat 

kan jag tydligt se att detta inte blir möjligt då inte förskollärarna har tillräckligt med kunskap 

och därmed inte lyckas uppfylla detta läroplansmål. 

Camilla var den enda som menade att hon själv hade tillräckligt med kunskap men att det inte 

räckte till för att få igång ett gediget arbete med begreppen och dess innebörd i verksamheten. 

Enligt Skolverket (2010) ska förskolan kontinuerligt arbeta med begreppen och dess innebörd 

men förskollärarna menade att direktiven inte var tillräckligt konkreta och för svåra att 

applicera.  

En av förskollärarna nämnde att hon hade svårt att urskilja begreppen och att det kändes 

väldigt stora, flera av dem svarade att ämnet var stort och svårt att ta till sig. Kanske skulle det 

underlätta för förskollärarna om de skulle börja med att lyfta begreppen för att skapa sig en 

förståelse för de olika begreppens innebörder. Men frågan är om det är en tillräcklig åtgärd för 

att implementera begreppen mer i verksamheten.  

Förskollärarna kopplade kemi till hållbar utveckling, genom en miljöaspekt och diskuterade 

kring en hållbar utveckling för vår nutid- och framtid men det visade sig att de inte har några 

kunskaper att förankra sina spekulationer i. Förskollärarna var eniga om att hållbar utveckling 

borde förtydligas både i läroplanen och i verksamheten samt att kemi borde lyftas fram ännu 

mer och få ta mer plats i det vardagliga arbetet. Men att det till stor del hängde på deras eget 

förhållningssätt och okunskap till varför arbetet med kemi inte utvecklades. Förskollärarna 

ansåg att styrdokumenten för förskolan inte är tillräckligt tydliga och implementerade i 

förskolans verksamhet och därmed bidrar till deras osäkerhet och okunskap inför arbetet med 

kemi och hållbar utveckling. Som även Sjøberg (2005) påpekat om att kemi är ett begrepp 

som förskollärare anser vara mycket svårt, visade sig stämma överens med resultatet för den 

här studien. Därmed kan jag se att det blir svårt att tillämpa begreppet i verksamheten. Jag får 

en känsla av att de med sitt förhållningssätt vill utveckla arbetet med kemi i verksamheten 

men att deras tidigare erfarenheter och upplevelser av kemi begränsar dem i arbetet. 

 

Slutsatser 

Förskollärare kopplade hållbar utveckling till miljö- och miljöarbete. Min frågeställning hur 

de strävade efter att arbeta med hållbar utveckling genom materialval besvarades främst 
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genom att det återanvändningsbara materialet som de använde sig av, användes främst vid 

kreativa aktiviteter så som skapande i ateljén på förskolan. Här kan jag ännu en gång dra en 

slutsats att de kommer en bit på vägen i sin process med arbetet men att det fortfarande saknas 

erfarenheter, kunskap och nyfikenhet till att utveckla arbetet med hållbar utveckling så långt 

som de skulle önska. 

Studien visar sist och slutligen på att det behövs mer kunskap, då förskollärarna uttrycker ett 

enormt kunskapsbehov. Vidare att deras arbete med kemin genom hållbar utveckling och 

vidare på återvinning och återanvändning måste bli mer medvetet. Enligt förskollärarna kunde 

tydligare direktiv såsom till exempel från kommunen och Skolverket kunna ge mer konkreta 

riktlinjer för arbete med dessa frågor. Ens eget förhållningssätt var även i fokus i deras svar då 

de nämnde vidare önskemål om utvecklingsmöjligheter för implementeringen av begreppen i 

verksamheten. Härmed kan man dra tre slutsatser; att kunskapsbehovet är stort, att mer 

konkreta riktlinjer önskas från förskollärarna och att ens eget förhållningssätt har en stor 

betydelse. 

 

Förslag på framtida forskning 

Utifrån resultaten där det visat sig att begrepp ur läroplanen för förskolan i vissa fall är svåra 

att ta till sig, tolka och förankra i verksamheten finns det fler frågor som väckts som nu kan 

behöva undersökas. Vidare kring begreppet hållbar utveckling som finns med i strävansmålen 

i läroplanen för förskolan Lpfö 98 har i den här studien visat sig kunna tolkas på många olika 

sätt och vara väldigt stort. Även kopplingar mellan olika begrepp som Skolverket (2010) tar 

upp har i studien visat sig vara svåra att ta till sig. Exempelvis kopplingar mellan kemiska 

processer, hållbar utveckling, miljö- och naturvårdsfrågor samt naturvetenskapliga ämnen. 

Det skulle vara intressant att undersöka begreppen i en större utsträckning för att visa på om 

strävansmålen i läroplanen är för otydliga för att alla gånger kunna implementeras i 

verksamheten eller om det är kunskapsbristen hos förskollärarna som är orsaken till att alla 

strävansmål inte uppfylls.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Uppvärmning 

Här välkomnar jag respondenten, ger en kort beskrivning av mig och förtydligar ännu en gång 

syftet med studien och att intervjun kommer att spelas in och lyssnar om respondenten har 

några frågor innan vi sätter igång. 

Introduktion och allmänna frågor 

Här börjar jag med några allmänna frågor för att uppnå en lättsam och trevlig atmosfär. Vid 

det här tillfället har jag även plockat fram återanvändningsbart material, för att väcka tankar 

och reflektioner hos respondenten.  

Kemi kan med andra ord beskrivas som materiella ämnens sammansättning. Här är några 

material som är uppbyggda på olika kemiska processer.  

-Vilka tankar väcks hos dig när du ser den här typen av material? 

Huvudfrågor 

-Erbjuder ni den här typen av material i verksamheten? I så fall, finns det en bakomliggande 

tanke till det? 

-Hur har ni i verksamheten reflekterat och diskuterat kring materialval och materials innehåll? 

-Vad tänker du när du hör begreppet återanvändning? 

-Vilken kunskap är viktig att barnen får om hållbar utveckling? 

-På vilket sätt har du/ni varit med om att barnen uppmärksammat materials innehåll och 

uppbyggnad?  

-Hur kan du/ ni pedagoger uppmuntra barnens intresse ännu mer för återanvändning, dess 

innehåll, -uppbyggnad och –påverkan? 

-Hur skulle du koppla kretslopp och hållbar utveckling till kemi? 

-På vilka/ vilket sätt skulle man kunna öka användandet av återanvändning/återvinning i 

förskolan? 

Nedvarvning och Övriga frågor 

-Är det något du vill tillägga? 

-Vilka tankar väcktes hos dig under intervjun, var något svårt? 

Reflektionsfasen 

Vad var bra/ mindre bra? 

På vilket sätt? 

Vad kan jag tänka på till nästa gång?
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Samtycke för deltagande i forskningsstudien 

 

Härmed samtycker jag min medverkan i denna studie. Jag är införstådd med studiens syfte 

och att jag när som helst har rätt till att avbryta min medverkan. Jag har tagit del av 

informationen muntligt men även skriftligt då jag har fått en kopia på detta. 

 

 

 

Deltagarens underskrift: 

 

 

 

Ort och datum:  

 

 

 

Studentens underskrift: 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

Bilaga 3 Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Cecilia, jag läser till förskollärare via Karlstads Universitet och närmar mig nu 

slutet av utbildningen. Just nu skriver jag mitt examensarbete som utgår från ämnet kemi. Mitt 

examensarbete behandlar förskollärares uppfattningar kring återanvändning i förskolan. Jag 

vill även undersöka hur förskollärare uppfattar att barnens görs delaktiga och medvetna om 

val av material och dess innehåll, exempelvis papper och plast i den pedagogiska 

verksamheten. 

Syftet med min studie är att undersöka hur förskollärares uppfattningar kring begreppet 

återanvändning och hur arbetet med återanvändning i verksamheten ser ut, utifrån ett 

didaktiskt perspektiv. Även att få en djupare inblick i hur förskollärare resonerar kring 

återanvändning med en utgångspunkt på en hållbar utveckling. Detta önskar jag att undersöka 

genom en intervju som kommer att ta mellan 30-45 minuter.    

Det är helt frivilligt att delta i studien, du och din arbetsplats kommer att behandlas helt 

anonymt i studien. Under studiens gång kommer materialet hanteras säkert utan att någon 

obehörig kan ta del av något som helst insamlat material. Allt insamlat material kommer att 

förstöras när uppsatsen har blivit godkänd. Då kommer studien publiceras och finnas 

tillgänglig för allmänheten via Internet och på Karlstads Universitets bibliotek. 

Jag hoppas att så många som möjligt vill delta i undersökningen. Är det något ni funderar 

över eller vill veta mer om får ni mer än gärna höra av er till mig.  

 

Med vänlig hälsning, 

Cecilia Öhman 

073xxxxxxx 

xxxxxxxx@hotmail.se 
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