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Sammanfattning:  
Syftet med mitt arbete var att ta reda på om förskolorna i den undersökta kommunen arbetar 
medvetet med hållbar utveckling med barnen. Kommunens förskolor har tillgång till 
kompostkärl och kompostpåsar därför blev just kompostering den frågan jag inriktade mig på 
i studien. Jag gjorde kvalitativa intervjuer både med pedagoger och barn som jag spelade in 
med hjälp av en diktafon. Resultatet jag fick var att det finns en stort intresse bland pedagoger 
för hållbar utveckling och att de tycker att det är viktigt att implementera det i sitt arbete med 
barnen. Pedagogerna har arbetat olika länge med sitt miljöarbete i barngrupp, men alla var 
eniga om att det fanns möjligheter att arbeta med det och att det var bara var pedagogerna 
själva som kunde begränsa arbetet. I intervjuerna med barnen fann jag att det finns en 
kunskap om att man ska sopsortera för återvinning och kompostera för att få ny jord men att 
det är svårt att förstå hur processen går till när det som återvinns blir nya saker, eller hur det 
kan bli jord. Att barnen inte förstod vad som var bra med att kompostera antyder att man bör 
se över sitt sätt att arbeta i miljöarbetet med barnen, om de ska få en förståelse för att de kan 
vara med att påverka och att de kan göra skillnad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: förskola, hållbar utveckling, kompostering, inflytande, intresse, sopsortering. 
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1 INLEDNING 
 
Sopbergen växer i Sverige. Övergödning är ett I-landsproblem som bara växer och en av 
orsakerna är den stora mängden mat som slängs och bidrar till att ökade mängder kväve rinner 
ut i dagvattnet och ut i våra vattendrag, vilket resulterar i övergödningen av våra sjöar. I våra 
kommuner runt om i landet ser det väldigt olika ut hur man arbetar med hållbar utveckling 
och Agenda 21. Till hållbar utveckling hör till exempel vård av natur och miljö, 
avfallshantering energiförsörjning och mycket annat (Andersson 2000). Diskussionen om ett 
hållbart samhälle och en förankring till våra barn både i hemmen och förskolan är aktuell till 
och från beroende på de olika larmrapporter som belyses bland annat i media. Förskolan ska 
vara en länk i det livslånga lärandet och har från och med första juli 2011 fått en uppdaterad 
läroplan där arbetet med hållbar utveckling är en del som blivit reviderad och tydligare 
formulerad som ett viktigt uppdrag  för pedagogen att arbeta med och belysa i sitt arbete med 
barnen. 
 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur man arbetar med hållbar utveckling ur 
ett miljö perspektiv. Min inriktning är kompostering och hur man arbetar på olika förskolor i 
en kommun där alla har, sedan flera år tillbaka, förutsättningar för att kunna kompostera sina 
hushållssopor. Är kompostering något som pedagogerna medvetet arbetar med och synliggör 
för barnen i sitt arbete med miljö? 
 
 

1.1.1 Bakgrund 
 
 I förskolans styrdokument Lpfö-98 (reviderad 2010), står det så här under rubriken, 
Förskolans uppdrag: 
 

Förskolan ska lägga en stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan 
ska medverka till att barnen till ägnar sig en varsamt förhållningssätt till natur och 
miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen 
att förstå hur vardagsliv och arbete kan utforma så att det bidrar till en bättre miljö 
både i nutid och framtid. Lpfö-98, (reviderad 2010), s.7. 

 
Kommunen som jag har studerat och gör mitt examensarbete i har sedan flera år tillbaka en 
ambition att arbeta mot att bli en miljövänlig kommun. När kommunen bestämde sig för hur 
utformningen av miljömålen skulle se ut utgick de från regeringens 16 nationella 
miljökvalitetsmål och startade sedan upp ett arbete med Agenda 21 där målen blev mer 
tydliga för just denna kommun. Det projektet har hållit på i sex år och har precis 
sammanställts och redovisats i olika forum. I och med projektet blev alla hushåll inklusive 
förskolor involverade i sopsortering vilket innebar nya återvinningsstationer i kommunen och 
kompostering av eget hushållsavfall som resulterade i ytterligare en soptunna speciellt för 
kompostpåsar till varje hushåll. På förskoleavdelningarna fick man tillgång till kompostpåsar 
för att kunna sortera sitt hushållsavfall på avdelningarna och kompost soptunnor installerades 
i soprummen. Ett steg mot en bättre miljö och framtid för barnen. 
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1.1.2 Miljökvalitetsmål 
 
Femton miljökvalitetsmål antogs 1999 av Sveriges riksdag. År 2005 skrevs ytterligare ett 
miljökvalitetsmål till och därför finns det idag 16 Nationella miljömål. (se bilaga 1) 
Miljömålen är för de flesta satta till 2020 och de anger vilka kvaliteter miljön ska ha det 
specifika målåret. Miljökvalitetsmålens syfte är att på lång sikt nå en miljömässig hållbar 
utveckling. 
Riksdagen har fattat ett beslut om 72 delmål på vägen till miljökvalitetsmålen för att 
konkretisera miljöarbetet .(Wikipedia 110817). 
 
 
1.1.3 Agenda 21 
 
Agenda 21 var tänkt från början som ett handlingsprogram som blev antaget vid FN:s Rio-
konferens om hållbar utveckling. Programmet beskriver hur man kan starta upp ett arbete för 
att motverka miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati. Agenda 21 antogs i Rio de 
Janeiro 1992 i syfte att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. I Sverige har det 
resulterat lett till att det i varje kommun ska finnas ett Agenda21kontor då 
handlingsprogrammet poängterar vikten av att engagera alla medborgare lokalt. 
Siffran 21 syftar på det tjugoförsta århundradet, det vill säga 2000-talet. (Wikipedia 110817). 
 
 

1.2 Litteraturgenomgång 
 

1.2.1 Hållbar utveckling. 
 

Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillfredsställer de behov mänskligheten 
nu har utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillfredsställa sina 
behov.  Lindgren (1999) s.105. 
 

FN definierar hållbart samhälle på samma sätt enligt Warberg & Larsson (2005) och de menar 
att vi ska se saker i större sammanhang och söka samband och fundera över konsekvenserna 
av vårt handlande. Begreppet hållbar utveckling myntades redan 1987 av Norges dåvarande 
statsminister Gro Harlem Brundtland då hon som ordförande för Världskommissionens 
konferens i slutrapporten ”Vår gemensamma framtid” uttryckte orden ”sustainable 
development”, alltså hållbar utveckling som också blev ett nyckelbegrepp och princip. Hållbar 
utveckling har för det mesta handlat om ekologi, men nu har kraven vidgats till att också ha 
en långsiktig hållbar samhällsutveckling genom att bevara balansen i naturen i ett ömsesidigt 
beroende. Rapporten har haft en stor betydelse i miljödebatten och har genom sin drivkraft 
resulterat till fler processer. Med hållbar utveckling har man fått en annan syn på framtida 
behov och utveckling. Den ekonomiska utvecklingen måste se till att ta hänsyn till 
naturresurser och miljö och att det blir en rättvisare fördelning av välståndet inom länder och 
mellan länder (Lindgren 1999). Vi i Sverige har börjat med vårt miljöarbete och det är en 
utveckling som behöver fortsätta. Vi måste minska våra utsläpp och föregå med gott exempel 
och ta det globala ansvaret anser Azar (2009) i sin bok men samtidigt undrar han om det 
kommer att bli möjligt att skapa kraften och opinionen för att lösa klimatproblemet om vi inte 
känner oss tillfreds med oss själva och om vi inte kan garantera mat, rent vatten, utbildning 
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och mänskliga rättigheter för alla. Granberg (2000) anser att allmänheten har idag en större 
miljömedvetenhet än för bara några år sedan.  
Hittills har vi fostrats från en idé av att vi människor lever vid sidan av naturen. Det som idag 
vetenskapen har kunnat identifiera och beskriva att vi ingår i ett kretslopp har vi inte ansett 
eller förstått. Vi har använt oss av naturens resurser som en outtömligt varuhus och oändligt 
stor soptipp. Kunskaper om hur människan samlever med naturen på ett sätt som inte skadar 
henne själv eller annat liv på jorden behövs. Fostran idag behöver kompletteras med en 
satsning på kretsloppstänkande och barnen måste få möjligheter att få en förståelse för hur vi 
alla ingår i naturens kretslopp (Gustafsson 1993). 
 
Hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv handlar bland annat om sopsortering och 
kompostering. Sopbergen växer och under år 2005 producerade hushållen i Sverige drygt 4,3 
miljoner ton sopor. Vi återvinner ungefär 34 procent av avfallet. Det är fortfarande många 
sopor som går till förbränning som skulle kunna komposteras. Uppskattningsvis skulle 
ungefär hälften av alla hushållssopor komposteras Det är mycket av våra sopor som går till 
förbränning eller annan behandling. Mycket av det vi kastar bort skulle kunna ersätta helt 
gratis de odlingssubstrat, jordförbättring som vi köper varje år och dessutom till stor del är 
tillverkade av torv. Det säkraste stället är marken för biologiskt nedbrytbart avfall. Det 
organiska materialet blir kvar i market under en mycket lång tid när avfallet återförs till 
marken som kompost (Thompson 2008).  
 
 
1.2.2 Barnkonventionen och miljön 
 
Lennart Lindgren som är biolog och fil.lic. i ekologi och var generalsekreterare i Rädda 
Barnen 1993-1997 skriver i sin bok att vad gäller miljöfrågor är konventionen i sak ganska 
mager. De nämns bara på två ställen i konventionen. Det finns inget alls om miljökatastrofer 
eller andra stora katastrofer med i Barnkonventionen, trots att detta är en påtaglig del i många 
barns liv. En trolig förklaring till detta anser han vara är att barn och unga saknar politiskt 
inflytande och medbestämmande i sina länder (Lindgren, 1999) Enligt en undersökning som 
Myndigheten för skolutvecklingen (2002) har gjort så finns det ett stort engagemang bland 
ungdomar för miljöfrågor och att bland elever ser lärarna ett stort engagemang bland eleverna 
när det gäller moraliska frågor samt miljöfrågor när de behandlas utifrån ett 
konfliktperspektiv. Det finns således en utvecklingspotential för lärande om hållbar 
utveckling. Lingren (1999) anser att barns deltagande och medbestämmande är särskilt viktigt 
och möjligt på den lokala nivån i närmiljön i det egna samhället. Barn vill delta och kan ta 
ansvarför den lokala miljön av intresse, klarsyn och empati. Skolan har en viktig roll och 
möjligheterna är stora att väcka och utveckla barns intresse, nyfikenhet och aktiva 
engagemang för sin miljö. Som det beskrivs i läroplanen för förskolan Lpfö-98 (reviderad 
2010) under förskolans mål att man ska arbeta med barnen på förskolan så att de utvecklar ett 
intresse för naturens olika kretslopp och får en förståelse för hur människor, natur och vårt 
samhället påverkar varandra.  
 
 
1.2.3 Barns inflytande 
 
Lindgren (1999) anser att det stora hotet mot framtiden är att barn och ungdomar är i det 
närmaste osynliga i miljöarbetet på olika beslutande och planerande nivåer i samhället och i 
världen. Det är en hotfull brist på demokrati. Han menar också att om barns sårbarhet och oro 
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inför framtiden tas på allvar, om barn och unga får komma till tals och påverka besluten- då är 
det möjligt att styra mot hållbar utveckling och ett BRA 21-århundrade. 
Rädda barnen, Kommunförbundet, Barnombudsmannen och Globträdet har bildat ett nätverk 
som kallas BRA 21 (Barnens Rättigheter Agenda 21; Lindgren1999 s.138). 
FN:s konvention för barns rättigheter har gjort att det riktats stark fokus på att lyssna på vad 
barn själva tycker om sin situation anser Johannesen & Sandvik (2009) i sin bok. De menar 
också att genom att lyssna på barn har det gett annan och viktig information om deras olika 
sätt att uppfatta sin egen situation och lärandemiljö. 
 
Gustafsson (1993) anser att möjligheten för barn att verkligen få uppleva sin delaktighet i 
naturens kretslopp är mycket liten, men att förskola och skola kan bryta denna trend genom 
att växa ut till ekologiska öar i världsfärdsstaten. I en undersökning som skolverket gjort om 
miljöundervisningen i förskola -skola så finns den mest positiva bilden av miljöundervisning i 
förskoleklasser och de tidiga skolåren. Där arbetet med praktiskt och konkreta miljöåtgärder, 
som exempel kompostering, har det största engagemanget bland lärare och elever (U04:035). 
Utbildning har en viktig roll i strävan efter ett hållbart samhälle. Barn, elever, vuxna ska i 
förskola, skola, vuxenutbildning ges möjlighet att utveckla sin förmåga att göra medvetna 
etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter i frågor som rör 
förhållandet mellan människor och natur. Det är förskolans, skolans och vuxenutbildningens 
ansvar att ge förutsättningar för att de lärande ska kunna utveckla förmågan att kritiskt 
granska fakta och förhållande och inse konsekvenserna av olika alternativ. Vilket också 
läroplanen för förskolan, Lpfö-98 (reviderad 2010) beskriver som riktlinjer för förskolan där 
barnen ska ges möjlighet att förstå att de kan vara med att påverka miljön med sina 
handlingar. Om barn ska ha en möjlighet i sin vardag i förskolan att kunna utöva inflytande är 
det viktigt att pedagoger förstår sitt förhållningssätt till barn anser Anér (2007). Hon uppfattar 
att innebörden är, att konsekvenserna av ett relationellt förhållningssätt betyder att lärare ser 
barns perspektiv och ser både barnet och sig själv som lika delaktiga i de handlingar och 
relationer som hela tiden pågår i förskolan. Barns egen syn på världen och andra har blivit 
viktig genom det teoretiska perspektiv som lyfts fram i läroplanen anser Johansson & 
Pramling Samuelsson (2003). De menar också att barnperspektivet innefattar också en annan 
dimension, nämligen barns delaktighet som individer i ett demokratiskt sammanhang 
(Utbildningsdepartementet, 1990:6), att ha rätt att få uttrycka sig och bli lyssnad på. Vi som 
arbetar i barnomsorg och skola förväntas delta och arbeta med processen som skapar vårt 
samhälles framtid där vi ska göra det möjligt för barnen att förstå sin delaktighet i naturens 
kretslopp så att de förstår vikten av att vara varsamma mot människor natur och samhälle. I 
den miljöfostrande processen är personalen viktig, men minst lika viktig är den arbetsmiljö 
som institutionen utgör. Det är dom vuxna i barnens närhet som har en viktig uppgift att skapa 
miljöer som gör det möjligt för barnen att upptäcka och förstå kretsloppets grunder och vilka 
konsekvenser för vardagslivet som det utgör. (Gustafsson 1993). I en undersökning som 
skolverket gjorde 2004 och i den nationella utvärderingen av förskolan framkom det att 
inflytande är ett prioriterat område i många lokala planeringsdokument för förskolan, men att 
det verkar vara svårt att uppnå till intentionerna. Två orsaker som beskrivs är att det är stora 
barngrupper och att det är svårt att hitta metoder för att stimulera små barns inflytande 
(SOU2004:104). Johannesen & Sandvik (2009) skriver att i boken Beyond listening (Clark. 
Kjorholt & Moss 2005) ställs frågan: Vad hindrar oss från att höra barns röster? I svaret anser 
de att vi har för bråttom för att lyssna på barnen när fokus på plikter och rutiner gör att vi inte 
lyckas ta emot den information som sänts ut. De hävdar också att vi inte lyckas ta in allt från 
barns röster för att vi anser att det som framkommit är mindre viktigt och att tid och rum inte 
passar. En av orsakerna till att vi inte lyckas ta in allt är stora barngrupper. 
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1.2.4 Barns lärande 
 
Barns lärande sker på många olika vis. Små barn tillägnar sig erfarenheter och kunskaper i 
omvärlden genom att se, känna lyssna, lukta och smaka på allt. (Granberg 2000). De lär 
genom konkret handlande, genom imitation, genom interaktion och kommunikation med 
andra barn och vuxna, genom att titta och läsa i böcker, titta på TV etc. En viktig del i barns 
lärande är att ta reda på hur barn tänker om ett visst innehåll, fenomen eller en viss händelse, 
eftersom man kan anta att både barnet och läraren agerar i förhållande till hur de uppfattar sin 
omvärld (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). I diskussioner med barnen kan pedagogen 
använda deras reflektioner för att få hjälp att förstå saker och ting på flera olika sätt än det 
självklara. Med ett kooperativt lärande är det viktiga att göra barnen delaktiga i de 
gemensamma lärprocesserna genom att utgå från och använda deras tänkande och handlingar. 
Det är i diskussionerna och mötet kring olikheterna, som det kooperativa och förhandlande 
som lärandet sker (Åberg & Lenz Taguchi 2006). Det lustfyllda lärandet är en aspekt av 
läroplanen som Johansson & Pramling Samuelsson (2003) särskilt vill understryka. Som dom 
ser det handlar det om att urskilja och stödja lärandeprocessen i leken likväl som att 
utkristallisera om och hur lekfullhet bidrar till lärande. Lärande är en förutsättning för att 
människor ska kunna möta de utmaningar som världen står inför. Vad människor lär sig och 
hur de omsätter det i handling är avgörande för om en hållbar utveckling ska bli möjlig. 
Förskolan ska ge barnen grunden i det livslånga lärandet. Pedagogerna i förskolan ska arbeta 
på ett så sätt att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för förskolans miljö och sina egna 
handlingar, Lpfö-98 (reviderad 2010). Reflektioner kommer inte självklart som en följd av en 
konkret inlärning. Där måste pedagogen göra barnet uppmärksamt på sina egna handlingar 
och konsekvenser av dessa genom att ställa frågor. För att kunna ställa de rätta frågorna gäller 
det att pedagogen har tillägnat sig att ta barns perspektiv. Ju större förmåga pedagogen har till 
det desto större förutsättning finns det till att anpassa sin undervisning efter barns erfarenheter 
(Doverborg & Pramling Samuelsson 2003). Det återkommande problemet är svårigheten att 
ställa frågor på ett sådant sätt att man får reda på vad barnen vet, menar Pramling Samuelsson 
& Sheridan (2006). Även hur de tänker och vad de tycker om olika betingelser eller händelser 
i sin vardag. Kunskaperna som ett barn skaffar sig som liten kommer han eller hon använda 
sig av i sitt vuxna liv, men kanske i andra sammanhang och på andra sätt. Barns lärande sker i 
socialt sammanhang där de till en början kommunicerar med hjälp av rörelser för att så 
småningom utveckla förmågan att uttrycka sig i tal och skrift (Pramling Samuelsson & 
Sheridan 2006). De skriver också att genom Dewey (1859-1952) och progressivismen 
influerades förskolorna av en rationell tanke där vetenskapen utgör grund för handlandet. Med 
den progressiva pedagogiken menas att den utgår från barnet och dess intressen. Dewey ansåg 
att det skulle tas tillvara på barns tidiga verksamhetslust. Hans aktivitetspedagogik utgick från 
att barn lär genom organiserad handledning, genom sina handlingar och intressen. Lärarna 
måste uppmärksamma barnen på själva lärprocessen och få dem att reflektera över och vad de 
lärt sig hur de lär sig det för att lärandet ska bli synligt för dem. Lärarna ska ta tillvara på 
spontana händelser och vardagliga situationer och den naturliga samvaron mellan barn och vuxna 
eftersom den lämnar förmodligen ett stort utrymme för barnen att ta egna initiativ och att lära om 
det de är intresserade av och att lära sig att lära och utveckla en förståelse för sitt eget lärande 
är ett ovärderligt framtida kunnande (Pramling Samuelsson, Sheridan 2006). De menar också 
liksom Granberg (2000), att vuxnas agerande och på vilket sätt de uttrycker sig i vardagen 
under sin vistelse på förskolan när de umgås med barnen präglar också dess inlärning. 
Granberg (2000) anser att pedagogen bör kritiskt granska det egna handlandet även när det 
inte är riktat direkt mot barnen och så att säga föregå med gott exempel och själv leva som 
han/hon vill lära. Många kunskaper överförs i det tysta såsom moral, handlingsmönster och 
attityder från vuxna till barn redan i tidig ålder. Genom vuxnas handlingar, samtal och 
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berättelser påverkas barn dels genom vår avsiktliga påverkan och dels därför att vuxna är 
barns förebilder. Att vara en förebild som pedagog/lärare och som påverkar och påverkas av 
aktiva barn menar Gustafsson (1993) utgår från  strukturen i en miljöfostrande metodik. Han 
menar också att en miljöfostrande pedagogik ger barn exempel på hur vuxna som förebilder 
gör något åt resursproblemen utifrån sina förutsättningar. Har man en gång börjat så tycker 
man snart att ramarna är för små och ser då till att vidga dem. Det kan resultera i ett aktivt 
miljöarbete. Liksom förskolans läroplan Lpfö-98 (reviderad 2010) anser Granberg (2009) att 
vi vuxna  ska överföra engagemang och framtidshopp till dagens barn. 
 
 

1.3 Frågeställningar 
 
Mina frågor som jag söker svar på är: 
• Arbetar pedagogerna medvetet och aktivt med hållbar utveckling? 
• Använder pedagogerna kompostering i sitt miljöarbete med barnen? 
• Har barnen något intresse, inflytande och delaktighet i miljöarbetet? 
• Har barnen en förståelse för innebörden av kompostering? 
 
 

2 METOD 
 

2.1 Urval 
 
Jag bestämde mig tidigt att jag skulle besöka fyra förskolor och på varje förskola intervjua två 
pedagoger. Valet av förskolor gjordes utifrån var de var placerade i kommunen och storleken 
på förskolan. Tanken var att täcka hela kommunens område, både med singelavdelningar och 
större förskolor som låg inne i samhället och en bit utanför. Kommunen har sammanlagt 10 
förskolor. Efter urvalet tog jag kontakt med dem per telefon och förklarade mitt ärende. Jag 
informerade pedagogerna om att de skulle få total anonymitet och att jag inte skulle använda 
varken förskolans eller pedagogernas namn i mitt arbete. De fick också information om att de 
kunde avbryta intervjun eller sin medverkan när de ville.  
Urvalet av fem barn på varje avdelning som jag skulle intervjua gjordes i samförstånd med de 
pedagoger på den avdelning som barnen gick. De pedagoger som arbetar med barnen vet vilka 
som kan tänkas gå undan en stund från barngruppen och dess trygghet med en totalt 
främmande person och samtidigt våga svara öppet på mina frågor. Det kändes som en stor 
utmaning då jag vet att även den största pratkvarnen på avdelningen kan få tunghäfta om 
tillfället inte passar. Pedagogerna  var överens om att ta de äldsta barnen som är fem år i år. 
De flesta pedagogerna påpekade dock att det hade varit bättre om vi gjort intervjuerna under 
vårterminen när de blivande sexåringarna fortfarande var kvar på förskolan eftersom de är 
mer mogna för att bli intervjuade på det här sättet. Nu var det lite svårt efter sommaren att få 
ihop fem stycken kavata och pratglada barn menade dom, men de skulle göra så gott de 
kunde. 
Jag skickade ut fullmakter till pedagogerna så dom fick lämna till de föräldrar vars barn blivit 
utvalda för intervjun. Där stod det klart och tydligt mitt syfte och vad intervjuerna skulle 
användas till. Jag intygade till föräldrarna om barnens och förskolans anonymitet och att det 
var helt frivilligt att delta (bilaga 4). 
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2.2 Datainsamlingsmetoder 
 

2.2.1 Pedagogintervjuer 
 
De frågor som jag ville ha svar på i mitt examensarbete är pedagogers tankar om hållbar 
utveckling samt hur och om de arbetar aktivt i barngruppen med hållbar utveckling ur ett 
ekologiskt perspektiv och om det i förlängningen ger barnen en förståelse för hur 
kompostering gynnar vår miljö och natur för framtiden. Efter som jag vill ha så mycket av 
pedagogernas egna tankar och berättelser så valde jag att använda mig av kvalitativa 
intervjuer. Kvalitativa intervjuer har för det mesta en hög grad av strukturering och en låg 
grad av standardisering vilket innebär att den intervjuade ges sådana frågor att de kan svara 
med egna ord (Trost 2010). Intervjufrågorna var av öppen karaktär så svaren skulle bli så 
personliga som möjligt. Den intervjuade ska lämna ut sina personliga ställningstaganden och 
intervjuaren ska ge intervjupersonen utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidson 
2003), (Johansson & Svedner 2006). För att de ska vara beredd till detta krävs det att 
intervjupersonerna känner förtroende för intervjuaren och för att underlätta samtalet och 
undvika att intervjupersonen blir hämmad är det viktigt att intervjuaren kan samtala med dem 
(Pate & Davidson 2003). Relationen mellan intervjuaren och den intervjuade bör vara sådan 
att den intervjuade anser intervjun som spännande och intressant . Det kan utveckla intervjun 
till att få fram tankar och påståenden som intervjuaren kanske inte varit helt klar över tidigare 
(Trost 2010). 
 
 
2.2.1 Barnintervjuer 
 
När det gällde intervjuerna med barnen så vet jag av erfarenhet efter 26 år i branschen att de 
inte kan koncentrera sig så länge och därför kortade jag ner antalet frågor till fyra . Här fanns 
det inget alternativ om vilken intervjuform som skulle användas eftersom barnen ännu inte är 
läskunniga så då var enkäter lite opraktiskt. Att intervjua barn eller vuxna anser Trost (2010) i 
princip inte är någon skillnad för alla är de människor och olikheter finns såväl inom som 
mellan kategorier barn och vuxna. Han menar också att för att fånga barnens intresse måste 
man skapa motivation till intervjun då många barn har svårt att sitta still en längre tid. Ofta 
blir intervjuerna korta och man får kanske göra fler intervjuer istället. För att man som 
pedagog skall kunna bilda sig en uppfattning om vad barn har uppfattat eller förstått det man 
arbetat med är intervjuer ett utmärkt instrument. Innan man intervjuar ett barn så är det bra om 
man har samtalat en stund innan i en förtrolig miljö och något som man vet barnet har upplevt 
eller har ett stort intresse av skapar förtroende mellan intervjuaren och barnet. Om barnet 
uppfattar intervjun som ett samtal och inte ett förhör blir de mer villiga att dela med sig av 
sina tankar, (Doverborg & Pramling Samuelsson 2003). 
När man ska genomföra en intervju med barn måste intervjuaren ha en klar bild om vad det är 
som man vill få barnet att berätta om. För att få barnet att tänka och dela med sig av sina 
tankar så pendlar intervjuaren mellan en passiv och aktiv dialog. Att man vet vad man vill ha 
reda på om barns tankar räcker ändå inte för man måste också kunna följa barns tankar som 
dessa tar sig uttryck i deras berättelser och vara lyhörd för att sedan kunna ställa rätt 
följdfrågor och uppmuntra dem till att fortsätta sitt berättande (Pramling Samuelsson & 
Sheridan 2006).  
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2.3 Procedur 
 
Jag tog kontakt med de fyra förskolorna som jag hade valt ut direkt när jag avslutade vårens 
kurser på högskolan i juni. Förklarade mitt ärende noga och berättade mitt syfte att jag ville 
göra enskilda intervjuer med två pedagoger på varje förskola och sedan intervjua fem av de 
större barnen också. Tre av fyra förskolor var positiva. Den fjärde ville avvakta och sa att jag 
skulle återkomma efter semestrarna. Pedagogerna skulle jag intervjua först eftersom barnen 
skulle få hinna komma tillbaka efter semestern och bekanta sig med de nya barnen först innan 
jag kom och gjorde intervjuerna. Jag bokade in den första intervjun redan samma månad, så 
det blev två snabba träffar med min handledare som hjälpte mig med antalet frågor och så 
gick vi igenom formuleringarna utifrån mina frågeställningar (bilaga 2). De andra två 
förskolorna bad mig återkomma med intervjuer efter semestern. Under tiden funderade jag ut 
de frågor som jag skulle ställa till barnen (bilaga 3). Läste också mycket böcker och samlade 
fakta under sommaren. Jag fick två intervjutider inbokade ganska snabbt efter semestrarna i 
förskolor som var intresserade, men fick tyvärr återbud från den förskola som varit tveksam 
från början. De motiverade sig med att de inte arbetade med det just för tillfället, eller var 
dåligt insatta i ämnet. Jag började då genast att ringa och fråga nya förskolor. På andra 
försöket fick jag napp och nu var det bara att köra på trodde jag, men inte, för dagen efter fick 
jag ett meddelande igen att den förskolan också hade dragit sig ur av samma anledning som 
den förra. Nu började jag bli lite nervös för dagarna går snabbt när man ska vänta på att få 
svar från alla. Ringde till personalen på en lite större förskola som skulle höra sig för med sina 
kollegor först. När jag ringde upp dagen efter hade inte hon inte fått någon som ville ställa 
upp av olika anledningar, men jag fick ett nytt telefonnummer att ringa och där äntligen fick 
jag napp och bokade in två intervjuer samma vecka. Jag skrev ihop en fullmakt som min 
handledare godkände. Den skickades ut till de förskolor där jag varit och intervjuat 
pedagogerna redan. Talade också om för pedagogerna att jag ville göra intervjuerna så fort 
som möjligt så de skulle skynda på föräldrarna att skriva under, eftersom det tar tid att 
transkribera materialet. 
Jag spelade in varje intervju med en diktafon vilket gjorde att jag helt kunde koncentrera mig 
på pedagogen och lyssna aktivt på de svar de gav. Jag antecknade i stort sett ingenting och 
gav bara följdfrågor när jag ville få ett mer beskrivande svar. Frågorna ligger nära varandra 
och svaren går ihop vilket jag också informerade om innan intervjun startade och bad dem att 
svara på frågan även om de tyckte att de svarat på den innan, allt för att utmana och ge 
intervjupersonen en chans att utveckla svaren lite. Intervjupersonerna fick välja tid och dag 
själv så att möjlighet skulle finnas att sitta i lugn och ro. Jag informerade om att det var åtta 
frågor att svara på och att jag provat frågorna en gång på en pedagog och visste på ett ungefär 
hur mycket tid vi skulle behöva, vilket gjorde det lättare för pedagogerna att hitta utrymme i 
planeringen för intervjun. Jag berättade att intervjuerna skulle spelas in så intervjupersonerna 
såg till att de kunde göras i en ostörd miljö där vi kunde vara ensamma och inte höras av 
andra jämför (Trost 2010). 
 
Frågorna som jag skrivit ner till barnen provade jag på fem femåringar innan. Där upptäckte 
jag att frågorna var för kort formulerade och skrev om dem lite. Upptäckte också att bara 
ordet kompostering var svårt att förstå jag lade till sopsortering också i alla frågor, vilket 
ledde till ett bredare svar. När jag fått tider för intervjuerna med barnen åkte jag dit en stund 
innan för att bekanta mig lite med dem. Jag hade också bett pedagogerna att förbereda barnen 
på att jag skulle komma och förklara för dom vad jag ville och vad jag skulle göra så att de 
förstod vad en intervju var för något. Innan jag tog barnen med mig ställde jag frågan till 
barnet: ”Kan jag få intervjua dig?” vilket gav dem möjligheten att själv också få bestämma 
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över när och om de ville bli intervjuade. Jag fick endast ett nej av alla barnen när de blev 
tillfrågade på plats, och på en förskola blev det fyra istället för fem barn som pedagogerna 
tyckte att jag kunde intervjua. Sammanlagt hade jag arton barn i min studie. 
 
 

2.4 Analysmetoder 
 
Jag gjorde intervjuerna enskilt och när varje intervju spelats in klart transkriberade jag ner 
dem så fort som möjligt. Därefter tog jag varje fråga var för sig och sammanställde vad alla 
intervjupersonerna svarat om just precis den frågan och utifrån de svaren kunde jag få en 
överblick och göra en sammanfattning över pedagogerna tankar, åsikter och arbetssätt med 
hållbar utveckling. Vad var de tankar som var gemensamma och var skiljde sig tankarna åt? 
Att finna en struktur som döljer sig i det insamlade materialet är en uppgift som varje forskare 
står inför, Johansson & Svedner (2006). När jag skrev ner intervjuerna ordagrant tog jag 
medvetet bort sådan ord som kunde sammankopplas med viss pedagog och ordföljder som 
kan avslöja en viss nationalitet vilket inte få framkomma i resultatet av etiska skäl. Jag gjorde 
samma sak med barnens intervjumaterial som med pedagogernas fast här skrev jag ned orden 
som de blev sagda eftersom de ändå inte kommer att synas i resultatet. 
 
 

3 RESULTAT 
 

3.1 Hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv 
 
Utifrån mina åtta intervjufrågor ville jag ta reda på hur pedagogerna på förskolan arbetar med 
hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv. Min fokusering blev arbetet med kompostering 
bland barnen då jag vet att kommunens avtal innebär att man i största möjligaste mån 
komposterar sitt avfall kommunalt. 
 
 

3.1.1 Arbetar pedagogerna medvetet och aktivt med hållbar utveckling? 
 
För att ta reda på hur pedagogerna tänker och arbetar med hållbar utveckling så får de två 
inledande frågorna vara de som ger svar på dem: 
 
• 1.Vad tänker du på när du hör orden hållbar utveckling? 
• 2. Vilka förutsättningar finns det att jobba med hållbar utveckling på er förskola? (bra-           
         dåliga ). Saknar ni något? 
 
Fråga 1. 
 
Pedagog 1. – vi är alla ansvariga för att göra så lite avfall som möjligt, både med bilar, att 
man försöker åka så mycket kollektivt, gemensamt, tillsammans eller cykla och gå. Sortera, 
sopsortera och att industrierna också tar sitt ansvar och gör saker som inte är farliga för 
miljön. 
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Pedagog 2. – hur vi tar vara på våran natur och hur vi sköter den egentligen och framåt 
hållbart hur vi ska kunna bevara våran jord.  
 
Pedagog 3. – att man ska försöka leva på ett sätt som tär så lite som möjligt på naturen och 
allting levande som man har runt omkring sig och att göra det man kan helt enkelt för att inte 
slösa på resurserna. 
 
Pedagog 5. – en utveckling som ska hålla i framtiden, att man har en miljöförbättrande 
utveckling som ska vara något som håller i framtiden. 
 
Pedagog 6. – just vi som jobbar med barn, att vi har en jättestor uppgift där, och börja hos 
barnen och plantera in dom här idéerna och tänket. 
 
Pedagog 7. – att man har ett miljövänligt förhållningssätt då med barnen i förskolan, att man 
har det tänket i allt man gör under dagen. 
 
Fråga 2. 
 
Pedagog 2. –det är naturligtvis hur vi förhåller oss till det och hur mycket vi jobbar med 
barnen och den tanken har vi väl hela tiden. 
 
Pedagog 3. – borde ha en ordentlig sopsorteringsstation. 
 
Pedagog 4. – nu har vi fått sortera här på avdelningen och ta med oss till närmsta station, för 
det är enklare och jag tror att fler avdelningar skulle börja sortera om det verkligen fanns plats 
och möjlighet att göra det på plats. 
 
Pedagog 5.- det är upp till en själv hur man vill satsa. Det finns hur mycket som helst man kan 
göra och vill man satsa inom det området så finn det säker en massa pengar man kan söka. 
 
Pedagog 6. – förutsättningar tror jag finns och det behöver inte kosta pengar. Det är oss det 
hänger på. 
 
Pedagog 7. – vi har fått köpa in två komposttunnor så att vi har fått förutsättningarna att jobba 
med det då. 
 
Pedagog 8. – det finns väl rätt så bra förutsättningar eftersom vi kan styra upp i arbetslaget 
rätt så mycket själva hur vi jobbar och hur vi lägger upp vårt arbetet. Det är väl i så fall med 
ekonomin då att man skulle vilja att det skulle finnas mera pengar så skulle det finnas större 
möjligheter att jobba efter det. 
 
 
Sammanfattning av fråga 1-2: 
 
Alla pedagoger har miljö och natur som en viktig del i hållbar utveckling och att det är allas 
ansvar att se till att vi har en utveckling som ska hålla i framtiden. Miljömedvetenheten hos 
pedagogerna ska göra att miljöarbetet blir som en röd tråd under hela dagen på förskolan så 
att barnen som är vår framtid får med sig det tänket i vardagen. Alla pedagogerna har i sin 
verksamhet diskussioner med barnen om det här med att inte slösa på förskolan. Rita på hela 
pappret och på båda sidorna, sätta på korken på tuschpennorna och att man är rädd om 
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sakerna både ute och inne osv. Även att det är bra att ärva kläder av varann istället för att 
slänga och köpa nytt. Förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling finns på förskolorna 
tycker alla pedagoger. Då handlar det mest om arbetet med sopsortering och kompostering på 
förskolan. Vissa tycker att utrymmet och närheten till sopsorteringsstationerna var lite dåliga 
och att pengar saknades för att kunna utveckla arbetet. De flesta pedagogerna tycker att det 
alltid finns mer att göra i arbetet med hållbar utveckling men att det hänger på pedagogerna 
hur långt man kommer i arbetet där det finns oändliga möjligheter. 
 
 
3.1.2 Använder pedagogerna kompostering i sitt miljöarbete med barnen? 
 
Den andra frågeställningen jag vill har svar på är om pedagogerna arbetar aktivt med 
kompostering på förskolan med barnen och för att få fram de svaret så ställde jag de här 
frågorna: 
 
• 3. Finns det förutsättningar att kompostera på förskolan? 
• 4. Kompostering är hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv. Beskriv hur ni arbetar 
           med kompostering på er förskola 
• 5. Är kompostering något ni arbetar medvetet i er diskussion med barnen.? 
 
Fråga 3. 
 
Pedagog 1.- ja fast nu när vi har dom här kompostpåsarna så är det väldigt lätt att använda 
dom, men vi har sagt att vi ska ta åtminstone fruktskalen, men e´.. det blir i påsen i alla fall. 
 
Pedagog 3. – mm.. vi komposterar. Vi har sådana här påsar, men sedan är det så´n här 
centralkompostering som åker iväg. 
 
Pedagog 4. –ja, kompost, kompostering med som bruna påsarna. 
 
Pedagog 6. – just nu finns det inte det tyvärr, för vår gamla kompost gick sönder så vi köpte 
en ny barnkompost, det är bara det att den är nog inte tillverkad för matkompost.. Nu 
använder vi bruna påsar för att kompostera i kommunens kompost då. 
 
Pedagog 8. – ja vi har två komposter och sedan har vi använt sådan här brun soptunna när det 
blir lite för mycket på vintern ibland. 
 
Fråga 4. 
 
Pedagog 1. – nu kar vi ju källsortering och vanlig kompostering, samtidigt har vi en kompost 
här på gården som vi kastar i rens från landet, blast från morötter och äppelskruttar. Vi är där 
och tittar. 
 
Pedagog 2. –när vi går i naturen med barnen så pratar vi mycket om den naturliga 
nedbrytningen. När vi förut hade kompostjorden så att dom följer hela tiden och ser att eh…., 
maten blir faktiskt jord sen och så har vi använt den jorden till där det nu ska växa nytt så att 
det ska bli som en vad heter de´?, cirkel som går genom hela att man förstår att allting bryts 
ner och ger näring på nytt. 
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Pedagog 3. – det är det här med påsarna och det försöker vi visa barnen också vad som 
händer. Vi pratar mycket om vad som händer med det man slänger i kompostpåsen. Inte att 
det bara är en egen soppåse utan att det faktiskt blev till jord som man kunde använda till att 
plantera nya saker. För att visa hur det gick till det här med att det faktiskt är maskarna som 
tar hand om allting så lånade vi lite böcker på biblioteket om det som handlade om maskar. 
Sen har vi grävt i jorden efter maskar. 
 
Pedagog 4. – vi hade tänkt göra en egen kompostering, men det blev inte av. Barnen är med 
och komposterar, sorterar vad som ska vara i brännbart, bland hushållssoporna, vad som ska 
vara i den bruna påsen. Sen har vi gjort en liten maskkompost, en liten maskvärld har vi haft 
där de får se hur maskarna jobbar och bryter ner och bajsar ut ny jord.  
 
Pedagog 5- vi spar maten som blir över alla frukt, fruktrester och mat har vi i kompostpåsar 
och så har vi det i vår kompost som vi har här ute på gården och så blir det jord till vårkanten 
och så använder vi det i vårt trädgårdsland som vi sår i och så brukar vi ha en liten 
höstskördefest på hösten med det vi har sått i trädgårdslandet och så slänger vi det som rester 
från grönsaker och grejer i komposten igen och lägger tillbaks så blir det ny jord som vi kan 
lägga tillbaka i trädgårdslandet. 
 
Pedagog 7. – att man odlar med barnen. Vi har ett grönsaksland. Vi komposterar. Sedan 
skördar man. Då har de fått plocka gräslök och morötter. Det har varit populärt att äta det man 
själv har sått. Kompostering och kretslopp, man pratar om det också. 
 
Fråga 5. 
 
Pedagog 1. –det dyker upp speciellt när vi tittar på vår kompost för det finns lite maskar och 
sådant i den, då kommer det tänket. Vissa har det hemifrån också, men inte så där djupt det 
ska jag inte säga, nej. Det är så självklart det här på något vi just det här med kompostering 
att, att man lägger det däri, men vi har inte följt hela vägen mer än att det blir jord och det är 
kanske obegripligt för barnen. 
 
Pedagog 4. – ja, det har det varit. Vi har haft lite som tema under våren för att det var så dåligt 
miljömässigt på förskolan. Vi har läst böcker och pratat och så där och sorterat, tagit in saker 
vi har hittat ute och sorterat och var allting går, vad som går och kompostera, så det tycker jag 
vi har en fortlöpande diskussion om. 
Pedagog 5. – det är meningen att det ska vara det. Till och från så går det lite grand på 
löpande band, att vi gör, inte synliggör hela tiden för barnen. 
 
Pedagog 6. – det var mera förut nät man kunde, för man såg det varje dag. Nu jobbar vi också 
med det varje dag, men det blir ju inte på samma sätt för nu är det dom vuxna som går med 
påsen och lämnar i tunnan bara. 
 
Pedagog 7. – det behöver inte vara så stort och blir det tokigt med komposten ja, då får man 
lära sig av den. Det blev tokigt, kan vi göra på något annat sätt tillsammans med barnen och 
konstatera det. 
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Sammanfattning av fråga 3-5: 
 
Alla förskolor komposterar i den kommunala komposten. Några av avdelningarna har också 
egna komposter på gården som de använder kontinuerligt. Pedagogerna har medvetna 
diskussioner med barnen och försöker förklara processen med kompostering både med 
diskussion reflektion samt med olika hjälpmedel som böcker, masksamhälle, egen kompost, 
men framför allt barnens delaktighet i arbetet. Det har blivit som en naturlig del i vardagen på 
några förskolor och en pedagog menade att det kanske inte synliggörs på samma sätt som förr 
om det börjar gå lite på löpande band. 
 
 
3.1.3 Har barnen något intresse, delaktighet och inflytande i miljöarbetet? 
 
För att ta reda på hur pedagogerna uppfattar att barnen har ett intresse, inflytande och 
delaktighet i miljöarbetet på förskolorna så ställde jag följande tre frågor till pedagogerna: 
 
• 6. Tycker du att du har den kunskapen av hållbar utveckling för att kunna arbeta och      

uppfylla de mål som står i den nya läroplanen? 
• 7. Hur arbetar ni för att väcka barnens intresse för hållbar utveckling? 
• 8. Hur ser ni pedagoger på barnens delaktighet och inflytande i arbetet med hållbar    

utveckling? 
 
 
Fråga 6 
 
Pedagog 1. – man har aldrig tillräckligt. Det känns alltid att det saknas. Man vill alttid ha 
mera för att bryta ner det på barns nivå, för det är svårt att förklara. Jättesvårt med det här 
absolut enklaste och det kanske i och för sig räcker. 
 
Pedagog 2. – ja, det skulle jag säga på en gång att det har jag väl. Sen har vi en massa böcker 
om kompostering. Skulle jag känna att jag inte har tillräckligt så finns det material. 
 
Pedagog 3. – ja, det är både ja och nej. Det var länge sedan man läste och blev utbildad i det. 
Man behöver fräscha upp sig där, sina egna kunskaper, speciellt nu med nya läroplanen, så 
har jag inte riktig koll på vad det står om hållbar utveckling idag. Ja, grundkunskaperna finns 
men man behöver läsa på lite bara. 
 
Pedagog 4. – det är väl klart att man alltid kan lära sig mera, man har inte insyn i all processer 
så där som när barnen frågar. Då får man läsa på. De viktigaste grunderna har man. 
 
Pedagog 5. – ja, jag tycker att jag har ganska mycket kunskap om det så, sen kan man alltid, 
det finns ju alltidväldigt mycket ställen de jag vet det är vart jag kan gå och söka reda på 
kunskap och för att arbeta med det i barnverksamheten då. 
 
Pedagog 6. – jag ska säga att jag inte läst ordentligt i nya läroplanen än, men jag tror att jag 
har kunskapen, men om jag har alla kunskaper det kan jag inte säga för även om man har 
kunskaper så behövs det mer kunskaper för att bli motiverad och engagerad. 
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Pedagog 7. – vi har tittat igenom dom målen och vi sa att det blir en ny inkörningsperiod. 
Tittar man så är det mycket av det man har jobbat med i många år, så man har, det sitter i 
ryggen. 
 
Pedagog 8. – ja, det tycker jag väl att vi har, vi får lägga det på den nivån som passar. För är 
det någonting man inte tycker man har kunskaper om så kan man, det går alltid att ta reda på. 
Fråga 7. 
 
Pedagog 2. – det kanske känns som det mesta intresset väcks just när man är ute i skogen, 
men samtidigt när vi har ätit kan man prata om varför vi skrapar vår mat i den här påsen och 
förklara att maten kan återvinnas och bli jord igen. Det finn många sagor om mikroorganismer 
och barnen är väldigt mottagliga när man pratar med dom. 
 
Pedagog 3. – ja, det är väl mycket att man försöker och relatera till det som ligger nära barnen 
själva. 
 
Pedagog 4. – dom blir så intresserade direkt tycker jag om vi börjar. 
 
Pedagog 6. – vi jobbar så att vi försöker vara i ständig dialog med barnen om olika saker och 
där kommer de här diskussionerna fram i olika aktiviteter. Det är inte speciella aktiviteter 
hållbar utveckling. Det ingår i varsagliga livet och det är bra att vi som vuxen hakar på 
barnens funderingar och är öppen och lyhörd när barnen tar upp sådana saker. 
 
Pedagog 7. – vi jobbar mycket med att erbjuda barnen lite t.ex. leta kort i skogen och prata till 
dom. Man väcker nyfikenheten och då kommer det mycket frågor. Då får man spinna vidare 
på det. Riktigt alla svar, det behöver man inte ha. Det kan man ta reda på. 
 
Pedagog 8. – att vi vuxna som förebilder är t.ex. ute i det här med och ta med komposten och 
häller ut i trädgården. Barnen kommer direkt då om vi själva som vuxna håller på med det. 
 
Fråga 8. 
 
Pedagog 1. – ja, vi försöker vara lyhörda och det finns barn som är väldigt medvetna. Det är 
inte så mycket mer är att man lyssnar på just då vid tillfällen när dom dyker upp, men inte 
planerat. Nej, skulle vilja säga att dom inte har så stort inflytande skulle jag vilja säga. 
 
Pedagog 3. – i aktiviteterna vi har gjort är de väldigt delaktiga. Sedan är det vi som har styrt, 
kanske vad det är som ska, eller det som vi vill att dom ska lära sig att börja tänka på. 
 
Pedagog 4. – det tycker jag är viktigt att de är delaktiga och att dom får vara med och göra 
och fundera, varför gör jag så här?, varför sorterar jag det här? 
 
Pedagog 5. – delaktighet är viktigt så att dom känner att dom är med och påverkar, deras 
handlingar påverkar också framtiden Vi försöker också att barnen själva ska få vara med och 
ha lite åsikter om vad de vill jobba med och försöka snappa upp deras intressen i det här och 
väva in det i arbetet så dom känner att de är med och kan påverka och känner motivation att 
vara delaktiga också. 
 
Pedagog 6. – när vi jobbar med miljö, då är det barnen, de äldsta som får bestämma vilket 
tema vi ska jobba med. Sedan kommer det upp frågor också hur man jan jobba och vad dom 
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tänker sig det här temat kan innehålla och så. På så vis kan dom påverka, eller vi utformar 
temat efter deras funderingar. 
 
Pedagog 7. – viktigt att barnen är med och får ha inflytande. 
 
Pedagog 8. – viktigt att det inte bara kommer att , nu ska vi göra det här, från oss vuxna utan 
att man är öppen och lyhörd för vad som intresserar dem. 
 
 
Sammanfattning av frågorna 6-8: 
 
De flesta pedagogerna tycker att de har tillräcklig kunskap om hållbar utveckling. Att 
grunderna finns där och det man inte kan och vet får man ta reda på. Ingen anser sig vara 
fullärd utan det fanns alltid mer att lära. Den nya läroplanen är inget som man ännu hunnit 
arbeta med  utan det blir till hösten. För att väcka barnens intresse är pedagogerna i ständig 
dialog med barnen när de är ute i skogen eller går till sopstationerna. De erbjuder barnen 
mycket att arbeta med inom miljö och att själva vuxna förebilder i miljöarbetet. Det finns ett 
stort intresse bland barnen att arbeta med miljön. Pedagogerna tycker att det är viktigt med 
barns inflytande och delaktighet, men det är olika hur pedagogerna tycker att man kan 
genomföra det i verksamheten. Barnen är för det mesta delaktiga i alla aktiviteter, men när det 
gäller inflytande så får barnen bestämma och påverka till en viss del, men pedagogerna är 
också där för att styra in dom mot det mål som är bestämt. 
 
 
3.1.4 Har barnen en förståelse för innebörden av kompostering? 
 
För att ta reda på om miljöarbetet på förskolorna är förankrat bland barnen så intervjuade jag 
dem. Jag ställde fyra frågor där både sopsortering och kompostering ingick i frågeställningen 
och där komposteringen blev huvudfrågorna i de två sista. 
 
3.1.4.1 
 
Fråga 1. 
 
• Kan du berätta för mig hur ni gör när ni komposterar och sopsorterar? 
 
Här var det många av barnen som direkt på frågan svarade nej, men när de fått tänka ett tag 
och jag upprepat frågan och startat en dialog med barnet så svarade ungefär hälften av dem att 
de hade något med att man städar och kastar. De andra barnen kunde inte alls komma på 
något alls som de sopsorterade eller komposterade (Fig.1). 
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                     Figur 1 Barnens beskrivning av hur de komposterar och sopsorterar. 
 
 
Fråga 2. 
• Vad komposterar och sopsorterar ni här på förskolan? 
 
Här svarade de flesta barnen efter en stunds funderingar och min upprepning på barnets egna 
svar om vad de kastar eller städar för något. De flesta barnen nämnde i första hand mat och 
fruktrester såsom äppelskruttar och bananskal av det som hamnade i kompostpåsen och ett 
barn nämnde också gamla växter som de komposterade i tunnan utomhus. Vidare i samtalen 
tillsammans med barnen utvecklades det till slut till att omfatta väldigt många olika 
sorteringsmaterial (Tab. 1). 
 
 

 skräp/sopor frukt/mat plast h/m kartong/papper  lampor/glas metall  
Barn 1  x x x x x 
Barn 2  x    x 
Barn 3   x  x x  
Barn 4 x x     
Barn 5 x x     
Barn 6  x  x   
Barn 7 x      
Barn 8  x  x   
Barn 9 x x     
Barn 10 x      
Barn 11 x x x    
Barn 12 x      
Barn 13  x x  x  
Barn 14  x x x  x 
Barn 15 x x     
Barn 16 x x     
Barn 17 x      
Barn 18    x x     
Tabell 1. Vad som komposteras och sopsorteras. 
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Fråga 3 
 
• Vad är det som händer med soporna när man komposterar? 
 
Här var de flesta barnen inne på att det hände någonting med frukten och gammal mat som 
man slängde i komposten ute eller i kompostpåsen inomhus. De var många av barnen som 
svarade att det blev jord , men det var också några av barnen som hade sina egna teorier om 
vad som hände med maten vilket var väldigt varierande och intressanta. Jag har sammanställt 
ett diagram där jag visar hur många som visste att det blev jord och att det var maskar 
inblandade. De flesta svarade bara jord , några visste att maskar och jord hörde ihop och en 
visste att masken hade en roll i det som händer. Egna teorier står för de svar som barnen gav 
utifrån sina egna tankar och funderingar om vad som hände med det som hamnade i 
komposten, vilket var väldigt spännande att få ta del av. Jag vet inte kolumnen får stå för de 
som svarade att de inte visste och inte ville delge några egna teorier heller (Fig.2). 
 
 
 

                Figur 2. Vad händer med komposten? 
 
 
Fråga 4. 
 
• Vad är det som är så bra med att kompostera sina sopor? 
På den här frågan svarade dom flesta barnen att de inte vet vad det är som är bra med 
kompostering. Två av barnen återknöt svaret med den förra frågan om vad som hände med det 
som komposterades och det vi nyss hade pratat om och menade att vi måste ha jord och 
plantera och vi måste ha gräs och fukt. Här fanns det också ganska många egna teorier bland 
barnen om vad som var bra med att kompostera (Fig.3). 
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                Figur 3. Vet barnen varför det är bra att kompostera? 
 

 

4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning. 
 
Innan jag började på högskolan innebar orden hållbar utveckling för mig att värna om natur 
och miljö. Efter det att jag läst kursen ”Värdegrund för hållbar utveckling” så förstår jag att 
det är så mycket mer än bara hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv. Jag vet att man 
arbetar med hållbar utveckling på flera punkter i förskolan som med värdegrund, ekonomiskt 
och socialt perspektiv utan att man tänker på det som hållbar utveckling för natur och miljö är 
något som är bekant och något man arbetat med sedan en längre tid. 
Helhetsbilden jag har fått fram i den här studien är att pedagogerna är fullt medvetna om vad 
hållbar utveckling står för ur ett ekologiskt perspektiv och en god miljömedvetenhet. Att inte 
slösa på resurserna och återvinna efter det förutsättningar som finns och vara rädd om miljön. 
Vi ska ta hand om den genom miljömedvetenhet som ska hålla i framtiden som en 
miljöförbättrande utveckling. Förskolorna och vi människor i Sverige har kommit långt i vårt 
miljöarbete där många kommuner medvetet arbetar med en förbättring av vår miljö ur flera 
perspektiv. Ett svar som jag fick från en av pedagogerna har jag funderat extra på till och från. 
Hon sa nämligen att vi ska vara glada att vi bor i Sverige. Man tar så mycket förgivet. Det är 
så självklart för mig och jag har inte tänkt så mycket på hur skonade vi är och att vi har, än så 
länge, ett relativt rent land att leva i miljömässigt. Vi har lagar och regler för hur fabriker och 
företag får hantera sitt avfall och sina utsläpp. Många människor i landet tänker på hur de 
reser, handlar, och sopsorterar idag, men vi kan bli mycket bättre. Arbetet med kompostering 
på förskolor såg olika ut, men alla arbetade aktivt med barnen och hade den kommunala 
komposten att utgå ifrån och några använde sig också av egna komposter på gården vilket gör 

jord,gräs,fukt, plantera

egna teorier

nej
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att barnen kan följa med i hela processen från mat till jord. De arbetade också temavis med 
kompostering och sortering på sina förskolor. Några hade precis börjat med miljöarbetet, 
medan andra hade hållit på så länge att de var rädda att det blir för naturligt så att det inte 
belyses längre för barnen utan de bara gör utan att diskutera varför. Att väcka barnens intresse 
för hållbar utveckling ansåg pedagogerna inte var så svårt då de flesta barn är intresserade av 
naturen och skogen och därifrån kan man spinna vidare på barnens frågor och intresse med att 
diskutera hållbar utveckling. Det är också viktigt att de vuxna som förebilder finns med i 
diskussionen med barnen och kan snappa upp tankar och funderingar som barnen har och 
sedan i verksamheten föregå med gott exempel i vardagen när det gäller hållbar utveckling. 
Alla pedagoger tycker att barnens delaktighet är viktig och att den ska vara frivillig. Det är 
viktigt att man erbjuder barnen olika saker för att nå de mål man har bestämt så att det finns 
något för allas olika intressen. Samtidigt som man pratar och diskuterar och reflekterar med 
barnen så kan man väcka en nyfikenhet hos flera att vilja deltaga i arbetet. Barnens inflytande 
var en viktig del i planeringen ansåg de, men det var inte alltid så att de fick vara med i 
planeringen, även om pedagogerna menade att dom var lyhörda för barnens intressen så var 
det ändå pedagogerna till slut som bestämde vilket inriktning arbetet skulle ha. På de 
förskolor där barnen hade lite mer inflytande fick de vara med att utforma arbetet genom att 
själva vara med och ta fram olika arbetssätt för att få svar på sina frågor. Arbetet kunde också 
avbrytas helt plötsligt av att det hände något som var mer intressant och fångade barnens 
intresse just då, vilket gör att man som pedagog tar tillfället i akt och spinner vidare på den 
händelsen just då och kanske även där kan väva in hållbar utveckling och då upplever barnet 
att de kan påverka och känner motivation till att vara delaktig också. Begreppet inflytande 
anser Anér (2007) innebär att lärarna i långa stycken utvecklar sin planering av innehållet i 
förskolan med uppmärksamhet på barnens erfarenheter, initiativ och idéer. Det innebär också 
att pedagogerna bör vara beredda på att ändra den för att utveckla sin planering utifrån 
barnens perspektiv. 
 
Det har varit en spännande och lärorik upplevelse att intervjua barn, speciellt främmande barn 
som aldrig pratat med mig förut på tu man hand. Frågorna hade ändrats lite och anledningen 
till att sopsortering också är med i frågeställningen i de två första frågorna är att bara ordet 
kompostering var för svårt att förstå för barnen. De upptäckte jag när jag gjorde pilotstudien 
tidigare. När jag i intervjun ställde de första frågorna om sopsortering och kompostering och 
barnen svarade att de inte visste tänkte jag, hjälp hur ska det här gå, för följfrågorna var 
skrivna utifrån att barnen skulle ha en liten aning om vad innebörden var av att sopsortera och 
kompostera. Det var just orden sopsortering och kompostering de inte riktigt förstod 
upptäckte jag efter ett tag när vi pratat och när det gick upp för dom att det hade med sopor 
och skräp att göra så kom det många svar från de flesta av barnen. De visste att man skulle 
plocka upp skräp från marken. Skräpet skulle man sedan slänga i olika lådor. Det finns bilder 
på skräp på kontainrarna på återvinningsstationerna som visar vart skräpet ska ligga och att 
det blir nya saker av skräpet. I sopsorteringstabellen (Tab.1) är det en klar majoritet av barnen 
som vet att just mat och fruktrester tillhör det som man ska kompostera. Vad det kan bero på 
kan jag bara spekulera i, men en orsak kan vara att det är en aktivitet som återkommer vid 
flera tillfällen under dagen och att alla barn kan vara delaktiga i att slänga sitt fruktskal eller 
sitt matavfall själva. Den processen görs minst tre gånger dagligen och kanske fyra till och 
med då frukost, fruktstund, lunch och mellanmål är de tillfällen som kompostering är aktuell. 
De svar jag fick av barnen om vad som händer med soporna i komposten var att fler än 
hälften visste att det blev jord och att det var maskar inblandade i processen. Hur det riktigt 
gick till visste inte så många, men tre barn visste att maskarna åt kompostskräpet och bajsade 
ut jord, medan några bara visste att det blev jord, och en visste att maskarna var inblandade i 
processen på något vis. Några av barnen hade sina egna teorier om vad som hände med det 
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som låg i komposten och det var väldigt varierande svar. Några exempel på vad som 
komposten kunde ge var kattmat och hundmat eller citroner och soppa Ett barn svarade att 
”det kommer till en sopfabrik och dom andra skräpen kommer till ett ställe där man får nya 
saker gjort”och ett annat svarade att ”skräpet tömmer man i lavan, maten lämnar man på 
soptippen- inte med lavan”.(Fig. 2). Den sista frågan om vad som är bra med att kompostera 
visste ingen utifrån miljöaspekten. Några av barnen hade även här en egen teori, som att 
annars äter djurena upp dom, eller att glas går ju inte ens att laga så därför är det bra att 
kompostera. Ett barn menade också att kompostering är bra för att man vill inte äta gammal 
mat. De flesta svarade dock att de inte visste. Jag blev fundersam över hur det kan komma sig 
att just den frågan var så svår att svara på. Kanske hade några av dom ledsnat på att bli 
intervjuade och ville gå, eller så är det så att barnen inte har fått tillräckligt med kunskap om 
vad komposteringens fördelar innebär för miljön och vikten av att vi alla är med och bidrar till 
det. När jag intervjuade pedagogerna så hade de en klar syn över vad arbetet med hållbar 
utveckling innebar för miljön och vikten av att värna om den. De arbetar medvetet med 
barnen och har ett lyhört förhållningssätt och försöker vara medforskare i barnens upptäckter 
och funderingar. Hur kan då bristen på kunskap om det goda med miljöarbetet vara så stor? 
Kanske det är så som en av pedagogerna uttryckte om kompetensutveckling. Att hon ville ha 
mer utbildning i att få ner det på barnens nivå. 
 
 

4.1.1 Tillförlitlighet 
 
Når jag valde mina förskolor valde jag dem utifrån var de låg i kommunen och storleken på 
dem för att få en så stor spridning som möjligt. Det var både pedagoger från en, två och 
treavdelningsförskolor som intervjuades. Jag intervjuade personal på fyra av tio förskolor 
alltså 40% det vill säga nästan hälften av förskolorna i kommunen vilket gör att en stor del av 
kommunens förskolor är representerade. Utifrån de frågeställningar jag hade så tycker jag att 
jag har fått reda på det jag ville ta reda på i mitt arbete och jag gjorde samma förberedelser 
inför alla intervjuer och gav pedagogerna lika information innan intervjun. Det som man kan 
fundera över är hur representativ undersökningen är i kommunen när det är endast förskolor 
som medvetet arbetade med någon form av miljöarbete, eller hade gjort under året som ställde 
upp och medverkade i mitt examensarbete. De förskolor som tackade nej till att bli 
intervjuade motiverade detta med att de inte arbetade med hållbar utveckling så mycket eller 
inget just nu.  
 
De frågorna jag ställde till barnen hade jag redigerat eftersom jag testat dem på fem pilotbarn 
och upptäckt att orden och frågeformuleringarna var lite svåra. När jag sedan gjorde mina 
intervjuer så blev det mera som en dialog mellan mig och barnet vilket Pramling Samuelsson 
& Sheridan (2006) menar är ett bra sätt för att få barnet att tänka och dela med sig av sina 
tankar Jag ställde mina frågor och barnen svarade ibland så att jag var tvungen att utveckla 
frågan och då var det viktigt att tänka på följdfrågor som inte var frågor som var ledande, 
vilket var väldigt svårt. Frågorna till barnen kändes tillräckligt få för att de skulle orka sitta 
kvar och svara utförligt. Inför varje intervju berättade jag för barnen att just dom här frågorna 
var så bra för att man kunde inte svara fel på dom och att allt det barnen svarade var helt rätt 
och riktigt. Allt för att inte göra barnen osäkra om att svara fel eller att de skulle svara som de 
trodde att jag ville att de skulle svara istället för att svara helt utifrån sina egna tankar. Även 
här spelades alla intervjuer in och transkriberades direkt för att jag skulle komma ihåg 
samtalets karaktär. Här kan också svarens representativitet diskuteras eftersom de barn jag 
intervjuade har, vad jag har förstått utifrån resultatet av pedagogernas intervjuer, en 
verksamhet på förskolan där hållbar utveckling och kompostering verkar finnas och 
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synliggöras som en naturlig del i vardagen vilket det inte kanske gör på alla förskolor i 
kommunen på samma sätt. 
 
4.1.2 Teoretisk tolkning 
 
”Vi måste börja i förskolan” är ett uttryck som hörs många gånger i mediala sammanhang om 
hållbar utveckling, men med vad ska vi börja i förskolan undrar Björneloo (2011). Att få 
femåringar att lägga potatisskalen i hinken om det handlar om källsortering är det inget svårt, 
men det betyder tyvärr inte att de fortsätter med det när de blir vuxna. Förskolebarn får tidigt 
lära sig att sortera olika saker på förskolan. De sparar på ritpapper, släcker lampor och plockar 
skräp som de tar med hem från utflykten. Vi har i Sverige ”börjat med” förskolebarn i snart 
fyrtio år, men trots all den goda undervisning har barnen inte vuxit upp till ett liv där de lever 
som de en gång lärde i förskolan. Av det vi lärt oss, hur mycket är det inte som vi glömmer, 
förtränger eller helt enkelt struntar i? (Björneloo 2011). Hållbar utveckling är ett begrepp som 
kanske inte används så mycket i definitionen på förskolor när man talar om miljöarbetet 
tillsammans med barnen, men när pedagogerna får den direkta frågan till sig så finns där en 
förståelse, en medveten tanke och ett intresse att arbeta tillsammans med barnen för en hållbar 
framtid. Att lära sig förstå begrepp som ekologiska fotavtryck och biologisk mångfald börjar i 
förskolan med de yngsta barnen hävdar Björneloo (2011). Hon menar också att 
undervisningen ska utveckla en förståelse hos barnen att vi “har bara den här jorden”, vilken 
är en etisk dimension som kan verka svår att greppa för femåringar. Johansson (2007) menar 
att det är i kontakt med naturen som man får en helhetssyn på livet. Att vi som arbetar med 
barn borde förbereda dem på ett arbete med dessa ödesfrågor och rusta dem för att möta 
framtidens problem på ett kreativt sätt. I läroplanen för förskolan Lpfö- 98 (reviderad 2010) 
nämns inget om hållbar utveckling, men däremot ska förskolorna lägga en stor vikt vid miljö 
och naturvårsfrågor. Enligt skolverkets undersökning så är det också i förskolor som man 
lägger ner mest arbete och engagemang att tillsammans med barnen arbeta med hållbar 
utveckling (U04:035). Miljön var det första pedagogerna nämnde i sina svar, att göra så lite 
avfall som möjligt och ”att man har en miljöförbättrande utveckling” som pedagog 5 belyste. 
Även slöseriet i samhället på förskolan togs upp. Att man inte ska slösa på resurserna. Vi som 
jobbar med barn måste tänka att vi har en jättestor uppgift där och ett förhållningssätt till 
barnen att börja med och få dem att tänka miljömedvetet. Pramling Samuelsson & Sheridan 
(2006) hävdar att det man lär sig när man är liten tar man med sig vidare i sitt vuxna liv. 
Pedagogerna menar att det är viktigt att det finns ett gemensamt intresse bland personalen att 
arbeta med hållbar utveckling på förskolan och att det är viktigt att hela personalgruppen 
tänker och agerar lika. De vuxna som agerar som förebilder i miljöarbetet är viktiga anser 
Gustafsson (1993). Att arbeta med hållbar utveckling tycker alla pedagoger att det finns goda 
förutsättningar för och det behöver inte vara kostsamt. De som sätter gränserna för arbetet 
med hållbar utveckling är pedagogerna själva. Grundkunskaperna om hållbar utveckling finns 
hos pedagogerna och det man inte kan eller vet kunde man läsa sig till i olika forum. Fullärda 
kunde de inte bli menade dom och kompetensutveckling i hållbar utveckling kunde vara en 
inspiration till att få nya idéer i sitt arbete med barnen. Som till exempel pedagog 1 menade i 
fråga 7 att hon ville ha hjälp att ta ned informationen till barnens nivå. Den nya läroplanens 
miljömål gör ingen skillnad mot arbetet de utför nu tycker de pedagoger som hunnit läsa den. 
Det var en av pedagogerna som tyckte att mer pengar skulle kunna höja kvaliteten på arbetet 
och en pedagog trodde att fler avdelningar på förskolan skulle arbeta med hållbar utveckling 
om inte avstånden till återvinningen var så långa. Att väcka barnens intresse på förskolorna 
var inte svårt tyckte pedagogerna. Man använde sig av flera olika sätt för att väcka barnens 
intresse. Barn vill delta hävdar Johansson (2007) och menar att om vi hjälper barnen att 
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utveckla ett vårdande förhållande till allt levande i naturen så kommer de att så småningom 
till insikt om att alla livsformer är lika viktiga och av samma värde. I den processen som 
barnen blir medvetna om sin omvärld i samma process så blir barnen allt mer medvetna om 
den miljöförstöring vi människor orsakar. Pedagogerna erbjuder barnen aktiviteter ute med 
anknytning till miljön och har en ständig dialog med barnen där frågor och funderingar tas 
upp och diskuteras direkt. Enligt Gustafsson (1993) ska pedagogerna vara medupptäckare och 
planera för utevistelse i olika miljöer där uppgiften är att vara tryggheten för en del av barnen 
och upptågsmakarna för andra. Barnen blir då medskapapare och bidrar till att  skapa sina 
subjektiviteter, kulturer och kunskaper. De yngsta gör inte detta ensamma, utan tillsammans 
med andra både barn och vuxna.(Johannesen & Sandvik 2009). Pedagogerna försöker i sitt 
arbetet att relatera till det som ligger nära barnen när de talar om kompostering och där säger 
Gustafsson (1993) att alla barn måste mötas på sin egen nivå. De olika diskussionerna hålls 
levande med att nya frågor hela tiden dyker upp och att fler barn blir nyfikna och ställer 
ytterligare frågor som det diskuteras kring. Det blir ett kooperativt lärande när man som 
pedagog utgår från barnens tankar och handlande (Åberg & Lenz, Taguchi 2006). Alla de 
förskolor jag besökte i kommunen hade möjligheten att kompostera sina sopor kommunalt 
och några hade egna komposter på gården som de använde tillsammans med barnen. De 
arbetar med kompostering och sopsortering tillsammans, och använder olika lådor och hinkar 
att sortera i. De som hade egna komposter ute slängde i mat och fruktrester tillsammans med 
barnen. De fick vara med och röra om och se hela processen från mat till jord. De andra 
använder kommunens kompostpåsar som hamnar i kommunens komposteringskärl som sedan 
hämtas av sopbilen. Enligt Granberg (2000) kan småbarn lära sig källsortera genom att skilja 
ut olika typer av sopor som papp, papper, plåt, plast, och matrester samt att få dem att slänga 
på rätt ställe. Hon menar också att det är lika viktigt att lära barnen att inte slänga icke 
nedbrytbart skräp i naturen utan att plocka upp och slänga det i soporna när man kommer 
hem. Alla pedagoger arbetar medvetet med att samtala och diskutera med barnen om det som 
händer med det som hamnar i komposten eller bruna påsen och hur det blir jord. Ann 
Granberg (2000) anser att de barn i förskolor som har tillgång till en kompost ytterligare en 
dimension då de på ett mycket konkret sätt kan se hur matrester förvandlas till jord. De som 
har egen kompost och tömmer den på våren tillsammans med barnen och använder sin jord i 
sina land för plantering synliggör processen för barnen. Pramling Samuelsson & Sheridan 
(2006) skriver att Dewey (1859-1952) ansåg att man skulle ta vara på barnens tidiga 
verksamhetslust och att de lär genom sina handlingar och intressen under organiserad 
handledning. Pedagogerna tyckte att barnens inflytande på förskolan är viktig. De vill ge 
barnen en möjlighet att kunna påverka sin vardag, men samtidigt så har de sin planering att 
följa. Barnens eget inflytande över de vardagliga situationerna i förskolan styr lärarna över 
anser Arnér (2007) och tanken om att barnen ska uppleva att de har en röst, som de vuxna  
lyssnar till, har varit central inom utvecklingsarbetet. Pedagogerna har även de andra 
styrdokument som läroplanen och de kommunala målen att följa vilket också är en bidragande 
orsak till att de känner att de behöver styra verksamheten. Att har rätt till delaktighet och 
inflytande handlar inte om att barnen ska bestämma menar Johannesen & Sandvik (2009), 
utan om att alla är en del av gemenskap där man måste visa respekt och inkluderas oavsett 
åsikter och inställning.Vidare tror dom inte heller att barn kan, eller ska ta lika stort ansvar 
som vuxna i förskolan och att det formella ansvaret ligger och ska ligga hos de vuxna. Barn 
behöver vuxnas vägledning, de behöver hjälp att välja de kunskaper och beteendemönster 
man ska lära in som senare i livet ger fördelar och som de behöver i vuxenlivet hävdar 
Gustafsson (1993). Några av pedagogerna ser ibland svårigheter när det blir fler barn i 
barngrupperna att kunna lyssna till allas önskemål. Skolverkets undersökning 2004 visar att 
det var just en av de orsakerna som kom fram om svårigheten med barns inflytande i 
förskolan, nämligen stora barngrupper. (SOU2004:104). En pedagog nämnde att de var de 
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större barnen som hade mest inflytande i förskolan. Johannesen & Sanvik menar att möta den 
andre utan en önskan om att se denna andre i sin egen bild är en stor utmaning, men också att 
se förbi fasta kategorier och definitioner. De menar att det är en förutsättning om barn under 
tre år ska få delaktighet och inflytande i förskolan. Att se hur vi kan lyssna på barn under tre 
år och att vi kan se och förstå uttrycken de använder så att de kan få en reell möjlighet att 
påverka sin egen vardag blir extra viktig för oss. Många stora utmaningar och stora 
möjligheter ligger i det. Vi måste fokusera på ett etiskt sätt att vara. Inte ett sätt som vill 
“härska över” barnet, utan att möta det ansikte mot ansikte i vardagens många möjligheter. 
Delaktighet och inflytande blir i ljuset av detta en etisk praxis.  
 
I intervjuerna som jag gjorde med barnen så förstod jag vikten att få en dialog med barnen 
precis som Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) påpekar. Genom att samtala om ämnet 
upptäckte jag att det finns en medvetenhet hos många av barnen om att man ska sopsortera 
och kompostera. De flesta visste att skräpet skulle kastas i olika lådor och att man kunde göra 
nya saker av dem. I komposten och med kompostavfallet visste hälften av barnen att det blir 
jord och att maskarna har en del av arbetet i den processen. Just att synliggöra processen tog 
pedagogerna upp som en nackdel för barnen av att inte ha en egen kompost. Pedagogerna 
menade att det är svårt för de barn som inte har en kompost på gården att förstå och följa hela 
processen. Vikten av att kompostera var det ingen av barnen som kunde förklara. Två stycken 
barn svarade utifrån den föregående frågan om kompostering. De som svarade nej på frågan 
var bestämda över att de inte visste och för de barnen som hade egna teorier så var svaren 
väldigt varierande. 
 
 
4.1.3 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning. 
 
Vi måste synliggöra barnens miljöarbetet tillsammans med pedagogerna på förskolan. Utifrån 
min undersökning så upptäckte jag att mer arbete måste läggas på att barnen får en förståelse 
för vikten av att sopsortera och kompostera. De vet att det ska göras och att det är bra, men 
inte varför. De måste också få en insikt om att de kan med sin delaktighet och engagemang 
göra skillnad i framtiden. Vi måste också ge barnen inflytande i miljöarbetet och på så sätt 
väcka ytterligare intressen för att kunna ge dom de kunskaper dom behöver för att förstå vad 
som är bra med kompostering och hållbar utveckling. Vi kan inte ”börja med” hållbar 
utveckling i förskolan i fyrtio år till utan att miljöarbetet fortsätter i det vuxna livet och att det 
ger ett synligare resultat bland de som fått kunskapen med sig i förskolan. I undersökningen 
som skolverket gjorde 2004 är förskolan bra på miljöarbete, medan skolan inte har samma 
engagemang, vilket kan vara en bidragande orsak till att miljömedvetenheten faller bort när 
det inte blir ett fortsatt medvetet miljöarbete i skolan. Där borde det sättas in mer resurser 
anser jag. Om man börjar i förskolan och får fortsätta i skolan med att förstå de olika 
processerna och den vinning för miljön man som enskild person kan bidra med så tror jag att 
på lång sikt blir miljöarbetet något som är en naturlig del i vardagen och som inte anses vara 
varken krävande, krångligt eller svårt vilket man hör som ursäkter idag när det gäller 
sopsortering och kompostering bland vuxna. 
 
Ytterligare en undersökning som skulle vara intressant som en fortsättning på den här studien 
är att jämföra förskolor kommuner emellan som fortfarande inte har någon sopsortering alls 
som mål. Gör det någon skillnad att ha kompostering som en del i miljöarbetet i sin vardag? 
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BILAGOR 
 
 
Bilaga 1. Nationella miljömålen 
 
1. Begränsad klimatpåverkan Syfte: Minskade utsläpp av växthusgaser. Delmål 2008-2012: 

Att medelvärdet för perioden ska vara minst 4% lägre än utsläppen 1990. 

2. Frisk luft Syfte: Minskade utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxid, marknära ozon (VOC). 

3. Bara naturlig försurning Syfte: Minskade utsläpp av svavel och kväve i mark och vatten. 

4. Giftfri miljö Syfte: Minskade utsläpp av metaller och andra ämnen som kan skada 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

5. Skyddande ozonskikt Syfte: Minskade utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. 

6. Säker strålmiljö Syfte: Höjt skydd mot joniserande strålning från radioaktiva ämnen. 

7. Ingen övergödning Syfte: Minskade utsläpp av bland annat fosfor och kväve i vatten. 

8. Levande sjöar och vattendrag Syfte: Skydda och restaurera sjöar och vattendrag. 

9. Grundvatten av god kvalitet Syfte: Användning av mark och vatten får inte medföra 

negativa konsekvenser för grundvattnet. 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Syfte: Bland annat minskat buller från 

båttrafik och skydd mot utrotningshotade fiskar och fåglar. 

11. Myllrande våtmarker Syfte: Bland annat skydd för utrotningshotade arter. 

12. Levande skogar Syfte: Bland annat skydd för utrotningshotade arter. 

13. Ett rikt odlingslandskap Syfte: Skydda kulturlandskapen och den biologiska mångfalden. 

14. Storslagen fjällmiljö Syfte: Minska skador på mark orsakade av mänsklig aktivitet och 

bevara den biologiska mångfalden. 

15. God bebyggd miljö Syfte: Bland annat bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Tätbebyggda områden så som städer och tätorter ska ha en hälsosam livsmiljö. Människor i 

städer ska inte behöva att utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer eller höga 

radonhalter. 

16. Ett rikt växt- och djurliv Syfte: Bland annat bevara biologisk mångfald. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till pedagoger. 
 
 
1. Vad tänker du på när du hör ordet hållbar utveckling? 
 
2. Vilka förutsättningar finns det att jobba med hållbarutveckling på er förskola?, (bra-      

dåliga). Saknar ni något? 
 
3. Finns det förutsättningar att kompostera på förskolan? 
 
4. Kompostering är hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv. Beskriv hur ni arbetar 

med kompostering på er förskola. 
 
5. Är kompostering något ni arbetar medvetet med i er diskussion med barnen? 
 
6. Tycker du att du har den kunskapen av hållbar utveckling för att kunna arbeta och 

uppfylla de mål som står i den nya läroplanen? 
 
7. Hur arbetar ni för att väcka barnens intresse för hållbar utveckling? 
 
8. Hur ser ni pedagoger på barnens delaktighet och inflytande i arbetet med hållbar 

utveckling? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till barn. 
 
 
1. Kan du berätta för mig hur ni gör här på förskolan när ni komposterar och sopsorterar? 

2. Vad komposterar och sopsorterar ni för något här på din förskola? 

3. Vad är det som händer med soporna som man komposterar? 

4. Vad är det som är så bra med att kompostera sina sopor? 
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Bilaga 4. Fullmakt 

 
 

FULLMAKT 
 
 

Hejsan! 
Jag heter Ann-Margret Sandström och går sista terminen på förskollärarlinjen på Högskolan i 
Gävle. Jag ska under ht-11 skriva mitt examensarbete som handlar om Hållbar utveckling. I 
mitt arbetet ska jag intervjua pedagoger hur de arbetar med ämnet och sedan ska jag intervjua 
några barn om kompostering. Jag kommer att använda mig av en diktafon och spela in alla 
samtal så att jag kan fullt ut återge intervjuerna på ett trovärdigt sätt. Jag kommer inte att ange 
några namn på varken intervjupersoner eller förskolor så allt sker anonymt. Intervjuerna är 
helt frivilliga och kan avbrytas när som helst. Jag skulle bli väldigt glad om jag fick intervjua 
ditt barn. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 

Underskrift föräldrar 
 
 

Jag tillåter att mitt barn får förekomma på en inspelad intervju i ett examensarbete på 
Högskolan i Gävle ht-11. Detta under förutsättning att insamlat material behandlas med 
sekretess och inga namn kommer att nämnas i rapporten. 
 
Barnets för och efternamn: 
 
Datum:                                       Målsmans underskrift: 
 
                                                   Namnförtydligande: 
 
 
Datum:                                       Målsmans underskrift: 
 
                                                   Namnförtydligande: 
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