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Abstract 

This thesis means to find out how preschool teachers are working to demonstrate the 

importance of recycling and reuse for children. My hope is to contribute knowledge about 

various practical methods to establish the idea of sustainable development in the operation. I 

have used the method of qualitative research and done semi-structured interviews with 

preschool teachers on certified green flag preschools. The questions I have asked for example 

concerned how the preschool teachers have worked with recycling and reuse, how much the 

children have been able to influence and if other didactic subjects are implicated. Six 

interviews were made and these are summarized in the result part. The analysis shows that all 

teachers want to teach the children the importance of protecting our earth and what actions 

each person can contribute with. Even in my search through earlier literature, this has been 

emphasized since the children absorb a lot of knowledge during the preschool age. Reuse and 

recycling is integrated into the operation and are not something that is done out of the 

ordinary. The preschool teachers did not consider it to be any difficulties or obstacles. It rather 

simplified their work because the policy document gets integrated.   
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har som syfte att ta reda på hur pedagoger arbetar för att påvisa 

betydelsen av återvinning och återanvändning för barn. Förhoppningen är att bidra med 

kunskap om olika praktiska arbetssätt för att få in tanken på hållbar utveckling i 

verksamheten. Jag har använt mig av metoden kvalitativ undersökning och genomfört 

semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare på certifierade grön flagg förskolor 

för att få svar på mina frågor. Några exempel på frågor som ställdes är hur man arbetar med 

återvinning och återanvändning, hur barnen har involverats och varit delaktiga i utformandet 

och om andra ämnen implicerats. Sex intervjuer genomfördes och de sammanfattas under 

resultatdelen. I analysen framgår det att samtliga pedagoger vill belysa för barnen vikten av 

att värna om vår jord och vilka åtgärder varje enskild person kan bidra med. I min genomgång 

av tidigare litteratur har detta poängterats eftersom barnen tar till sig mycket kunskap under 

den tidiga åldern. Eftersom återvinning och återanvändning ska integreras i verksamheten och 

inte vara något man gör utöver det vanliga upplevde ingen pedagog att det finns några 

svårigheter eller hinder. Det snarare förenklade arbetet eftersom man på köpet får in många av 

läroplanens mål.       
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1. Förord 
 

Samtliga förskolor jag vikarierat eller praktiserat på har haft en kompostpåse där barnen, 

oftast själva, får slänga sina eventuella matrester och fruktrester. Detta är en del av att 

återvinna men jag vill gå djupare och ta reda på hur och om pedagogerna tar tillvara på det 

övriga avfallet och hur pedagogerna diskuterar detta med barnen. Jag vill också ta reda på om 

och hur barnen involveras i själva återvinnandet.   

Återanvändning tror jag alltid varit en del av hur förskolor arbetar. Bland annat ombeds 

vårdnadshavare ta med gamla leksaker eller material till både inne- och utemiljön. Förskolor 

sparar ofta kartonger, toarullar och liknande för att barnen ska kunna göra egna saker med 

dem. Detta är inte bara en etisk fråga utan även en ekonomisk fråga. Förskoleverksamheter 

brukar inte vara bortskämda med stora ekonomiska tillgångar så detta är ett sätt att förnya 

verksamheten utan kostnad. Det skulle vara intressant att även ta reda på hur pedagogerna 

diskuterar detta med barnen.  

 

I mitt framtida yrke vill jag vara en god förebild för barnen när det gäller hur man som enskild 

människa kan påverka miljön. Med enkla medel som integreras i verksamheten där barnen 

involveras blir det förhoppningsvis en naturlig del av vardagen. För mig personligen är det en 

stor etisk fråga, därför vill jag visa barnen glädjen och betydelsen av naturen och dess 

resurser. Genom det här arbetet hoppas jag lära mig mycket om roliga aktiviteter som fångar 

barnen och som belyser betydelsen av återvinning och återanvändning.   
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2. Inledning 
 

Det blir allt mer aktuellt att varje människa ska ta sitt ansvar i miljöfrågor. Det är inte en fråga 

om vi påverkar miljön med alla utsläpp och all konsumtion, utan hur mycket. Det 

övergripande ämnet detta arbete syftar till att undersöka är hur man inom förskolan arbetar för 

att barnen ska få förståelse för människans påverkan på miljön samt hur de lär sig att göra bra 

val för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett stort begrepp som innefattar tre delar 

som alla står i direktkontakt med varandra, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. I maj 2004 

tillkallade utbildningsdepartmentet ett internationellt seminarium i syfte att undersöka hur 

undervisningen i hållbar utveckling såg ut och vilka ytterliga insatser som skulle behöva 

göras. De menade att lärandet måste börja i förskolan och genomsyra hela 

utbildningssystemet. Inte bara innehållet i förskolans och skolans verksamhet behöver 

utvecklas utan även de som är verksamma behöver mer utbildning inom ämnet (Statens 

offentliga utredningar, 2004).  

I början av inledningen till förskolans läroplan står ”Var och en som verkar inom förskolan 

ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 

natur” (Skolverket, 2010. s, 4). Ett av målen är också att ”Förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar förståelse och intresse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra” (Skolverket, 2010. s, 10). Som förskollärare är det 

alltså en del av uppdraget att göra barn medvetna om detta. Inom förskolan är det 

pedagogerna som är förebilder och normsättare för barnen. Därför görs forskningen i detta 

arbete utifrån pedagogernas perspektiv. Syftet är att påvisa hur pedagoger i förskolan belyser 

betydelsen av återvinning och återanvändning för barn.  

 

Grön flagg är ett verktyg som innebär att hela förskolan arbetar med hållbar utveckling utifrån 

målen i läroplanen. Det ska alltså integreras i verksamheten och inte vara något som görs 

utöver det vardagliga. Periodvis från ett till två år arbetar hela förskolan med tre områden som 

skall utvecklas, till exempel utemiljön, livsstil och hälsa och kretslopp. Arbetet dokumenteras 

och utvärderas under tiden och lyckas förskolan uppnå målen blir den certifierad. För att 

behålla certifieringen väljer man tre nya områden. Byggstenarna i arbetet är barnens 

inflytande, delaktighet och att uppfylla målen i läroplanen. Det rekommenderas att ha ett grön 

flagg råd där barnen är med och diskuterar det som gjorts och tillsammans med lärarna 

bestämmer hur arbetet ska gå vidare (http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/i-skolan-och-

forskolan-gron-flagg).  
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2.1 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger påvisar återvinningens- och 

återanvändningens betydelse för barn i förskolan. Undersökningen görs på certifierade grön 

flagg förskolor. Detta för att det ska finnas data att samla in och för att sprida kunskapen om 

hur pedagogerna arbetar för att återvinning och återanvändning ska bli en del av 

verksamheten.  

 

2.2 Frågeställningar 
 

Det som kommer att belysas är: 

 

 Vilka praktiska aktiviteter genomförs med barnen inom återvinning och 

återanvändning?  

 Är barn och vårdnadshavare delaktiga i planeringen och genomförandet? 

 Integreras andra ämnen? 

 Finns några möjliga hinder eller svårigheter med arbetet?  
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Att människan har påverkat ekologin negativt är idag inte en fråga utan ett faktum. De senaste 

20 åren har detta särskilt uppmärksammats av media och litteraturvärlden. Det finns många 

böcker som beskriver hur och varför människan har påverkat miljön och som ger prognoser 

för hur vår framtid kommer se ut. Än så länge finns det inga positiva prognoser att hitta. Dock 

finns det mycket förslag på insatser för att förändra utvecklingen. Det finns många böcker och 

artiklar om hållbar utveckling och i det ämnet får man leta sig in på arbeten med fokus på 

återvinning och återanvändning. Arbeten kring återvinning och återanvändning riktar sig 

främst till barn från tre år och uppåt. Mycket av den litteratur som finns är metoder för hur 

man kan arbeta praktiskt i förskolan med hållbar utveckling. Oftast är det redan prövade 

metoder som varit lyckade på en eller fler förskolor. 

 

Människans påverkan på miljön skulle kunna upplevas som för stort för barn att greppa eller 

att det skulle ge dem en känsla av hopplöshet. Särskilt om man diskuterar kring 

miljöförstöring. Som pedagog önskas att införliva en känsla av hopp och övertygelse om att 

en enskild person kan göra skillnad. Till exempel så är inte barnen ansvariga i hemmet för hur 

återvinningen och återanvändningen går till. Om barnens vårdnadshavare inte gör så som det 

diskuteras i förskolan att man borde göra skulle de kanske känna missmod. Om de upplever 

det på det viset skulle de förmodligen inte tycka att det är intressant. Istället kanske de helt 

enkelt kopplar bort sina tankar och känslor kring människans påverkan på miljön. För att 

motverka skyldighetskänslan i barn är det viktigt att poängtera att det är vi vuxna som är 

miljöbovarna och inte barnen. Helst så önskas att ge barnen bra upplevelser i naturen, här 

ligger allt ansvar hos pedagogerna som själva måste visa att de får ut glädje av naturen och 

visar övertygelse om att de kan påverka den positivt. Det är viktigt att undvika föreläsningar 

för barnen för att inte ge dem en negativ bild av ämnet (Born Sally, 2012).   

   

Ett möjligt arbetssätt för att se hur barn tar till sig kunskaper finns att läsa i artikeln How does 

your garden grow – teaching preschool children about the environment (2008) av D. Witt och 

P. Kimpel. Här beskrivs hur man på en förskola i Pennsylvania, USA, ville ta reda på hur barn 

kan lära sig om respekt för natur och naturvård. Projektet gick ut på att genom experiment 

som handlade om växtlighet, nedskräpning och återvinning se om barnen tog till sig den nya 

kunskapen. I inledningen till artikeln skriver författarna om de yngre barnens starka 

mottaglighet för ny kunskap och just därför valdes en förskola till projektet. De inledde 

arbetet med att göra ett test för att se vilka kunskaper barnen redan hade. De ställde frågor till 

barnen och det visade sig att bara några få barn kunde svara korrekt på frågorna. Efter det 

inleddes arbetet med experimenten, bland annat fick de se hur direkt solljus kunde påverka 

olika material och plantor. De gjorde observationer av larver som blev fjärilar och de tog reda 

på hur man skapade en näringsrik miljö för dem och barnen fick då leta efter återvinningsbart 

material. Efter genomförandet av experimenten ställdes samma frågor som i det första testet. 

Denna gång svarade samtliga barn rätt på minst 13 av de 16 frågorna.  



 

5 

 

Detta var ett lyckat projekt och författarna anser att deras undersökning påvisar barns stora 

kapacitet att lära sig ny kunskap. Förhoppningen var att barnen i framtiden skulle tillämpa sin 

nya kunskap till en miljömedveten livsstil (D. Witt & P. Kimpel, 2008).   

 

Vilka tankar har då barn om miljön och dess framtid? Lindgren (1999) genomförde under en 

tioårsperiod sju undersökningar i Norge som visade att barn blir mer och mer oroliga för vad 

som kommer att ske i framtiden. De oroar sig till exempel för att luften inte kommer gå att 

andas, för de kommande barnen som ska bo på jorden efter dem och att allt vatten kommer bli 

förorenat. Barnen har mycket kloka tankar om miljön och undersökningarna visade att de 

oroade sig mycket mer än äldre generationer. Att barn är mer känsliga för föroreningar än 

vuxna vet vi idag. Deras immunförsvar byggs upp allt eftersom och deras njurar är inte fullt 

utvecklade förrän vid två års ålder. Detta är i högsta grad en fråga om etik och alla måste ta 

sitt ansvar för miljöfrågor. Det är på individnivå som arbetet med hållbar utveckling börjar, 

livsstil och konsumtionsvanor måste förändras. Enligt förskolans läroplan har förskollärare 

som uppdrag att göra barn medvetna om människors påverkan av naturen. Att diskutera och 

undersöka återanvändning och återvinning är en viktig del i hur vi individuellt kan bidra till 

en hållbar utveckling (Lindgren, 1999). 

 

När det gäller mat och kretslopp är det i dagens samhälle svårt att få en bild av hur det går till.  

I Sverige behöver ingen hitta eller fånga sin föda själv utan man går till mataffärer. Här kan 

kopplingen mellan exempelvis grönsakerna på tallriken och jordbruket försvinna. Att 

fiskpinnen en gång var en riktig fisk och att mjölken kommer från kor är inte alltid en 

självklar kunskap. Inte heller förståelsen för att vattnet som kommer ur kranen är en del av ett 

kretslopp. Dessa kunskaper har förskolan som uppdrag att påvisa för barnen. Här ingår även 

kunskapen om sin egen del i naturens kretslopp. I boken Naturförskola – lärande för hållbar 

utveckling av Barr, Nettrup och Rosendahl (2011) beskrivs hur en förskola arbetat med detta 

genom praktiska experiment och undersökningar i naturen. Författarna som alla är verksamma 

förskollärare anser att de uppnår alla mål i läroplanen men istället för att ta isär och skilja på 

alla strävansmål bakas de ihop till ett sammanhang för barnen. Eftersom miljön förändras 

under året blir det naturligt att utforska nya saker allt eftersom. Exempelvis förändras vattnet, 

djurlivet och växtriket och genom att göra undersökningar direkt i utemiljön upplever barnen 

allt kroppsligt. Deras synintryck, luktsinne och känselintryck stimuleras och lärandet sätts i 

”kroppen”. Det blir en helhet och de minns med hjälp av alla sinnen. Genom att arbeta så här 

väcks barnens intresse. Pedagogerna arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv där de är 

medresenärer på barnens utforskningar och lär i samspel. Pedagogerna tar vara på barnens 

sidospår och låter dem vara delaktiga i valen av temaarbeten. När det gäller återvinning och 

återanvändning som inte är ett naturligt kretslopp är det särskilt viktigt att ge barnen positiva 

upplevelser av miljön för att få dem känslomässigt engagerade. Pedagogerna strävar efter att 

ge barnen verktygen att göra medvetna val som är nödvändiga för en hållbar utveckling (Barr 

et al., 2011)   
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Även i avhandlingen Förskola för hållbar utveckling – förutsättningar av barns utveckling av 

handlingskompetens för hållbar utveckling av Maria Hedefalk (2014) analyseras några sätt för 

hur barn kan ta till sig kunskaper om ett hållbart levnadssätt. I en av de tre delarna i 

avhandlingen analyseras 21 artiklar som publicerats i tidskrifter. Dessa behandlar forskning 

om utbildning för barn i yngre åldrar om hållbar utveckling och hur det påverkar att barnen 

agerar för en förändring. Ett av synsätten på hur undervisningen ska ske är med miljön i 

fokus. Barn ska lära sig om miljön genom att vistas i den, om ekologi och de ska lära sig hur 

de kan påverka den. Till exempel genom hållbara livsstilsval och att aktivt lösa miljöproblem.  

Det andra synsättet inkluderar tre dimensioner, den ekologiska dimensionen, den ekonomiska 

dimensionen och den sociala dimensionen. Dessa tre ska skapa ett samband mellan hur miljö, 

livsstil och samhälle påverkar varandra, som ett slags kretslopp. 

Båda synsätten har som mening att göra barn medvetna om hur de kan agera för en bättre 

miljö. Dock inkluderar det andra synsättet inte bara miljöfokuset som det första gör. Vilket 

synsätt som passar bäst i förskoleverksamheten går inte att svara på. Vilket som förekommer 

går endast att ta reda på genom intervjuer eller observationer av varje enskild förskola.  

Genom att analysera artiklarna drar Hedefalk slutsatsen att barn i förskolan undervisas hela 

tiden och inte som i skolan vid specifika tillfällen. Med undervisning i förskolan poängterar 

författaren att hon inte menar traditionell katederundervisning utan snarare genom lek och 

omsorg där undervisningen är integrerad. Hon beskriver det också som en undervisning som 

sker i nuet där barnens intresse tas till vara på. Det är också viktigt att inte alltid gå dit barnen 

vill utan som lärare värdera vilka kunskaper barnen bör få som är relevanta. Syftet med 

undervisningen är att skapa medvetna medborgare som gör kloka val, tar ansvar för jordens 

resurser och bryr sig om vår gemensamma jord. I meningskapandet för barnet är läraren en 

viktig del genom att uppmuntra till att utforska, reflektera och att våga ta ett kritiskt 

förhållningssätt. Det är läraren som inkluderar och exkluderar vad undervisningen innehåller. 

Författaren menar alltså att i förskolan borde pedagogerna följa med barnen på deras 

infallsvinklar för att det ska bli meningsfullt och för att man då kan ta vara på nuet. Är målet 

att undersöka återvinning och återanvändning är det upp till pedagogen att entusiasmera och 

uppmuntra barnens lärande. Skulle barnen till exempel bli mer intresserad av det ena eller det 

andra är det viktigt att vara flexibel och ta tillvara på deras intressen (Hedefalk, 2014).    

 

I Göteborg genomfördes en internationell workshop 2007 där 35 deltagare från 16 olika 

länder deltog. Syftet var att diskutera initiativ och hinder i undervisning om hållbar 

utveckling. Det ansågs viktigt att utbildningen började redan på förskolan eftersom 

värderingar, attityder och kunskaper oftast finns kvar långt senare i livet (Samulesson 

Pramling & Kaga, 2008) En fråga som diskuterades var hur undervisningen om hållbar 

utveckling för barn i de yngre åldrarna kunde se ut. Bland annat diskuterades och beskrevs 

The sustainable planet project som startades 1997 på ett daghem för barn i åldrarna två och ett 

halvt till fem. Personalen beslöt att använda sig av sina egna personliga intressen, till exempel 

trädgårdsarbete, naturvård och återvinning. De satte upp mål på mini-projekt där återvinning 

och återanvändning var ett av dem. Inom några år infördes flask- och kartong återvinning, en 
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maskfarm, en komposteringsanläggning anlades och pappersförbrukningen minskade från tre 

buntar A4 papper per månad till en bunt per månad under ett år. De införde minimum på 

engångslunchförpackningarna barnen fick med sig hemifrån. Beställningar på köks- och 

rengöringsmedel minskade och gick över till mer miljövänliga alternativ.  

Pedagogerna uppmuntrade barnen till undersökningar av till exempel hur mycket vatten som 

daghemmet använde och diskuterade tillsammans med dem vilka åtgärder de kunde ta till. 

Vårdnadshavare var också delaktiga och berättade hur barnen tog med sig sina kunskaper hem 

och även lärde dem om hållbar utveckling. Hela daghemmets kultur förändrades och det blev 

väldigt tydligt att barnen, trots sin låga ålder, kunde vara delaktiga i miljöarbetet som 

initiativtagare, provokatörer, miljöaktivister och forskare. Dock var det hos pedagogerna 

arbetet började men genom deras tilltro till barnens förmåga och inkluderandet av både 

föräldrar och samhälle påverkade de hur alla inblandades förhållningssätt till hållbar 

utveckling förändrades mot det bättre (Davis, 2008).    

 

Efter att jag läst dessa texter ser jag ett tydligt mönster av hur allt kopplas till pedagogerna. 

Det är oftast de som startar arbetet och har ansvaret för vad de väljer att lära barnen. Hållbar 

utveckling är ett vitt begrepp med många delar som kräver skilda metoder om man vill 

eftersträva ett resultat. Men kärnan av pedagogernas syften med att aktivt arbeta med hållbar 

utveckling är att göra barn miljömedvetna. Människor har både rättigheter och skyldigheter, 

och när det gäller vår gemensamma jord har vi framförallt ett moraliskt ställningstagande att 

ta hänsyn till.    

 

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Inom ämnet kemi talas det inte om olika teoretiska perspektiv men inom pedagogiken finns 

det en uppsjö av olika teorier. Det viktigaste styrdokument du har som förskollärare är 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev 2010 (skolverket, 2010). Läroplaner formas från olika 

faktorer och jag har valt att undersöka vad kärnan i läroplansteorin är. Eftersom detta 

styrdokument är den som förskollärare arbetar efter vill jag undersöka hur den kan tolkas 

olika och förändras med de samhälleliga normerna.   

 

Vår världsuppfattning och livsskådning formas från många håll. Förskola och skola har utan 

tvekan starkt formats utav historiska och samhälleliga faktorer. I läroplansteorin studeras hur 

andras förskrivna lärmetoder styr vår undervisning. Läroplansteorin handlar alltså inte bara 

om den konkreta läroplanen du håller i din hand. Utan teorierna bakom den och som utformat 

den, olika tolkningar av den och samhälleliga värderingar. Det kan vara en hjälp för att avslöja 

och förstå makten över våra sinnen och hur det påverkar skola och utbildning. Traditionellt 

sett har undervisning och elevers lärande studerats från ett psykologiskt och 

beteendevetenskapligt perspektiv. Genom ett historiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv 
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har innehållet i styrdokumenten studerats. Men forskning inom förskola och skola har ökat 

och gjorts ordentligare och med det närmade sig dessa perspektiv varandra. Att skolan speglas 

av dominerande mönster i samhället är ett faktum. Men det är inte självklart hur skolans 

innehåll står i samstämmighet eller motstridighet när det gäller andra rörelser i samhället. Här 

framgår ett dilemma eftersom endast vissa kollektiva aspekter förmedlas som fakta. Dessa 

driver läroplanerna i vissa riktningar och tolkas även efter samhälleliga normer (Linde, 2012). 

När det kommer till återvinning och återanvändning har det aldrig varit något eget mål i 

styrdokumenten för förskolan men det betyder inte att det inte har existerat. Det ingår i 

begreppet hållbar utveckling och förmodligen har det genom tiderna varit vanligt med 

återanvändning. Återvinning är inte heller något nytt begrepp utan redan i slutet på 1800-talet 

började det diskuteras sopsortering (Erlin, 2001).  
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

I detta arbete genomfördes en kvalitativ undersökning. I motsatts till kvantitativa 

undersökningar läggs istället vikt på ord än på siffror. Intervjuaren har i detta fall en stor roll 

eftersom denne ofta påverkar den person som blir intervjuad. Personliga tolkningar är näst in 

till omöjligt att frångå. Till exempel skulle en naturnära förskola kunna tolkas som mer 

pedagogisk rustad för att vinna kunskaper om miljön än en förskola mitt i staden även om det 

inte skulle vara så. Intervjuformen är så kallad semistrukturerad och med det menas att 

intervjuaren har en lista med specifika frågor som hen vill beröra men intervjupersonen får 

svara fritt. Alla som intervjuas får samma frågor och de får ge sina egna personliga svar. I 

denna intervjuform finns det utrymme att röra sig i olika riktningar och det ger mer kunskap 

om vad intervjupersonen anser vara viktigt och relevant. Intervjuaren har möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor och ändra ordningen på frågorna (Bryman, 2008). Anledningen till att den 

här metoden valdes är för att syftet är att ta reda på hur man arbetar med återvinning och 

återanvändning ur pedagogernas perspektiv. Det är alltså deras tankar och metoder för att 

genomföra arbetet i verksamheten som är av vikt. Tolv intervjufrågor ställdes men svaren 

ledde ofta in i varandra. Eftersom förskollärare till största del har ansvaret för att uppfylla 

målen i läroplanen valdes sex förskollärare på sex olika förskolor. De fick svara på dessa 

frågor: 

 

1. Under hur lång tid har ni arbetat med återvinning och återanvändning? 

2. Hur involveras barnen i arbetet? 

3. På vilket sätt arbetar ni med återvinning? 

4. På vilket sätt arbetar ni med återanvändning? 

5. Vart kommer inspirationen till arbetet ifrån? 

6. Är hela förskolan involverad? 

7. Är vårdnadshavarna delaktiga i arbetet? 

8. Märks det att barnen har fått ett intresse för återvinning och återanvändning? På vilket 

sätt? 

9. Hur diskuterar ni kring ämnet? 

10. Är arbetet åldersfördelat i barngruppen? 

11. Går det att arbeta med andra ämnen genom återvinning och återanvändning? 

12. Finns det några svårigheter eller hinder i arbetet? 

.    

4.1 Reliabilitet 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en telefon och sedan transkriberades de ner på papper. 

Eftersom intervjuformen var semistrukturerad är det viktigt att forskaren är lyhörd på 

intervjupersonens svar och har möjlighet att följa upp dessa. För intervjuaren bara 

anteckningar under intervjun är det lätt att vissa fraser och uttryck inte uppfattas eller att 
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personens egna ordalag förväxlas (Bryman, 2008). Möjligheten att lyssna på inspelningarna 

om och om igen gjorde att anteckningarna och den slutgiltiga datans reliabilitet stärktes 

(Bjereld, Demker, Hinnfors, 2013). 

 

4.2 Valditet 

 

Eftersom arbetets syfte var att ta reda hur pedagogerna arbetar med återvinning och 

återanvändning ansågs intervjuer vara den lämpligaste metoden. Deras perspektiv var det 

centrala och de fick möjligheten att tala relativt fritt i den semistrukturerade intervjuen. 

Observationer i verksamheten hade stärkt detta arbetes valditet eftersom det skulle ha givit 

mer inblick för forskaren hur arbetet verkligen går till (Bjereld et al., 2013).    

 

 

4.3 Etiska hänsynstaganden 

 

Det poängterades för de intervjuade förskollärarna att detta arbete inte syftar till att peka ut 

någon som bra, dålig, mindre eller mer miljömedveten. För alla som medverkar i ett 

forskningsarbete gäller individskyddskravet som betyder att de medverkande skyddas från 

skada och kränkning. Alla som deltar är anonyma liksom informationen om vilka deras 

arbetsplatser är. Information om ålder, kön eller bakgrund valdes att inte samlas in eftersom 

det inte har någon betydelse för detta arbetets syfte. De personer som intervjuades gjordes 

medvetna om deras rättigheter gällande de data som samlades in, till exempel att de har rätt att 

säga nej till användandet av det material som de medverkar i (Vetenskapsrådet, 2011).     
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5. Resultat och analys 
 

Efter transkriberingen sammanfattades alla intervjuer. Sammanfattningarna är i löpande text 

där frågorna finns besvarade. Längden på intervjuerna varierade och därför varierar även 

sammanfattningarnas längd.  

 

5.1 Sammanfattningar av intervjuer 
 

Intervju 1 

 

Denna förskola har varit grönflagg certifierade sedan november 2013. Pedagogen som 

intervjuades hade varit intresserad av att starta projektet och genom diskussioner i 

arbetslaget bestämde de sig för att genomföra det. Genom att de startade ett temaarbete 

om skräp har de kommit in även på återvinning och återanvändning. Det är barnens frågor 

som varit styrande i val av tema och pedagogen poängterar att hela arbetet handlar om 

barnens inflytande. De har arbetat med återanvändning på det sättet att de tagit in mycket 

återvinningsmaterial i verksamheten, barnen har tagit med sig mycket material hemifrån 

och de har sökt material från olika instanser. Att barnen får använda och leka med dessa 

relativt intetsägande material, som exempelvis kartonger, har en tanke bakom sig. Barnen 

ska själva använda sin fantasi och skapande förmåga. Pedagogen gav som exempel att om 

barnet avser att bygga en båt av lego har barnet förmodligen redan erfarenheter av att ha 

sett någon bygga en eller själv byggt en tidigare. Redan där sätts begränsningar för 

fantasin och möjligheten att fantisera fram en ny konstruktionsform. Även utemiljön hade 

de arbetat med och fått nya stora plaströr som barnen kunde krypa i. Vårdnadshavarna 

hade bidragit med mycket nytt material och är väldigt delaktiga i arbetet. De reflekterar 

ofta tillsammans med pedagogen om de aktiviteter som sker på förskolan och berättar att 

de ser att barnen lärt sig mycket hemma, särskilt om återvinning och återanvändning. Ett 

projekt som precis höll på att starta var att de skulle göra en bok om återvinning och 

barnen hade bestämt att den skulle heta Återvinna jorden. Pedagogen berättade om de 

andra ämnen som skulle integreras i det projektet som skriftspråk, naturvetenskap och 

normer och värden bland annat. Förskolan sparar mycket återanvändningsmaterial också, 

till exempel toalettrullar, kottar och knappar. Barnen använder mycket av detta till att 

skapa nya saker. Till exempel visade pedagogen upp en takkrona barnen gjort genom att 

sätta fast glasbitar och diverse skräp i ett cykelhjul. Att arbeta på det här sättet beskrev 

pedagogen som enkelt eftersom pedagogerna blev inspirerade av barnen så arbetet flöt på 

utan problem. Pedagogen belyste att det är viktigt att inte göra teman eller aktiviteter för 

stort utan lägga fokus på vissa utvalda delar för att arbetet ska vara hållbart. Det ska 

genomsyra hela verksamheten och alla barn ska göras delaktiga. Den enda 

åldersfördelningen i arbetet var att de äldsta barnen fick vara med i grön flagg rådet. Där 

diskuterar barnen och pedagogerna deras pågående teman och reflekterar tillsammans. 
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Även valen av de kommande temana görs barnen delaktiga i. Sedan får även de yngre 

barnen ta del av det som fastslås och komma med egna tankar kring dessa.  

 

Intervju 2 

 

Sedan 2012 har den här förskolan varit grönflagg certifierade men arbetet med hållbar 

utveckling började för längesedan med att de började sopsortera. Utanför förskolan finns 

ett soprum men det blir svårare och svårare att använda det för det försvinner kärl att 

slänga i. Men de har en sopsorteringslista så de vet att alla barn blir delaktiga och får gå 

med och slänga skräp. Dock berättar den intervjuade pedagogen att de skulle kunna 

involvera barnen mer i just det här. Till exempel skulle barnen kunna vara med och sortera 

skräpet från början men det blir oftast en pedagog som gör det för att det ska gå fort att få 

undan det snabbt. Mer medvetna arbeten inom återvinning och återanvändning drog igång 

för några år sedan när pedagogerna märkte att det gick åt väldigt mycket tejp och lim. 

Tillsammans med barnen började de fundera om det fanns andra möjligheter och barnen 

var väldigt kreativa. Om det till exempel var hål i papperen kunde man ju använda tråd 

och knyta ihop dem för att göra en raket. Så mycket som möjligt av mjölkkartonger, 

glasspinnar, kapsyler, toalettrullar etcetera sparas så barnen kan använda det till att skapa 

olika saker. När utegården har varit i fokus har vårdnadshavarna varit med och bidragit 

med material som till exempel, vispar och skedar. Med jämna mellanrum ombeds 

vårdnadshavarna om detta så barnen får nytt material att leka med. Barnen skapade 

fågelmatare av gamla kartonger och plastflaskor så det var alldeles fullt i träden. 

Inspirationen till att arbeta med återvinning och återanvändning kom först och främst från 

pedagogerna. Även förskolans läroplan som har som mål att utveckla barns kännedom om 

hur människan påverkar miljön underlättas av det här arbetssättet. Sedan får man mycket 

gratis genom att inspirera och entusiasmera barnen, de är så intresserade och de vill hjälpa 

till när man säger att det är för djurens och miljöns skull. Den enda åldersfördelningen här 

är att de äldsta barnen som ska börja skolan är med i miljörådet. Där får de vara med och 

fatta demokratiska val, bland annat vilka teman förskolan ska ha. Att förskolan ska vara 

demokratisk är det första som nämns i läroplanen. Dock går det att få in alla mål i arbetet, 

mycket görs utan att alltid reflekteras över men i grön flagg måste det dokumenteras. 

Deras tema just nu handlar om kretslopp och där får de in samarbete, motorik, kemi, fysik 

och odling bland annat. Det viktigaste i arbetet är att barnen tycker det är roligt, att de lär 

sig att ta tillvara på de resurser vi har. Deras kunskap om att oanvändbart skräp ska 

sorteras och bli nya ting är bara ett plus. Pedagogen upplev inte några hinder i arbetet 

förutom den egna fantasin. Dock skulle någon form av nätverk mellan grön flagg 

förskolor vara bra för att få inspiration och kunna diskutera med andra pedagoger.   
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Intervju 3 

 

2009 blev den här förskolan grönflagg certifierad, pedagogen själv började på förskolan 

som student 2007 och kan bara svara för tiden efter det. Eftersom det är en naturnära 

förskola har miljön stått i centrum. Pedagogen arbetar på en yngreavdelning så barnen är 

med och ser hur man slänger exempelvis matrester, plast och blöjor i särskilda kärl. De 

gör många turer ut i skogen och har picknick och då samlas allt skräp in och tas med 

tillbaka för att de ska se att man inte slänger skräp i skogen. Arbetet läggs på barnens nivå 

så vid exempelvis matsituationerna diskuteras det ofta att man inte tar mer än man orkar 

så att inte så mycket mat går till spillo och att man utnyttjar hela pappersarket med fram- 

och baksida när man målar och inte tar för mycket färg när den hälls upp. Eftersom barnen 

är mellan ett och två år är det svårt att veta hur mycket de tar till sig, det blir inte så 

mycket diskussion utan pedagogerna utgår från barnens nivå. Inspirationen till arbetet 

kommer främst från pedagogernas sida men barnen är med i alla processer så de fångar 

upp det de klarar av. Många andra ämnen kommer på köpet, som svenska, matematik och 

naturkunskap. Pedagogen poängterar dock att de flesta målen i läroplanen går att få in på 

något sätt. Vårdnadshavarna är delaktiga på det sätt att de skänker saker till förskolan. 

Förmodligen gör många vårdnadshavare även ett aktivt val av förskolor som passar deras 

värderingar och principer tror pedagogen. Det finns inga hinder i arbetet, det åligger 

främst pedagogerna att arbetet utförs men det måste finnas möjligheter för barnen att till 

exempel aktivt följa med och slänga.       

 

Intervju 4 

 

Pedagogen jag intervjuade på den fjärde förskolan har arbetat där sedan 2003. Under den 

tiden har de arbetat med återvinning och återanvändning mer eller mindre. De har varit 

grönflagg certifierade sedan 2012. Pedagogen var själv drivande i arbetet men fler och fler 

av kollegerna började hänga på. De har hittat inspiration på nätet, i tidningar och kolleger 

på andra förskolor. Pedagogen som intervjuades berättade att hens intresse kom redan 

1967 när det släpptes en bok som heter Tyst vår skriven av Rachel Carson (1962) som jag 

rekommenderades att läsa. Genom att ta tillvara på alla kartonger för att pyssla eller leka 

med så återanvänder de mycket. Det här är en yngreavdelning så diskussionerna läggs på 

barnens nivå men de involveras så gott det går. Pedagogerna arbetar medvetet med att 

involvera andra ämnen. Både pedagoger och vårdnadshavare tar med mycket material 

hemifrån. Vårdnadshavarna är väl medvetna om arbetet och kommer med mycket tips och 

idéer. De har berättat att barnen har lärt dem mycket om sopsortering och liknande. Ur 

arbetet har det uppstått ett väldigt bra samarbete avdelningarna emellan. Det har kommit 

närmare varandra och det är roligt att alla är så delaktiga. Det har aldrig uppstått några 

problem i arbetet eftersom de diskuterar mycket med varandra och hjälps åt. Så länge man 

arbetar på det sättet tror inte pedagogen att det kan uppstå några problem.   
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Intervju 5 

 

Det har alltid funnits en lätt variant av återvinning på förskolan. Den intervjuade 

pedagogen började sin tjänst för nio år sedan och under den här tiden har de arbetat med 

återvinning och återanvändning. De har varit grönflagg certifierade i fyra år. Inspirationen 

till arbetet kommer från att pedagogerna diskuterat mycket med varandra och att de har 

barn på andra förskolor så de har inspirerats av hur de arbetat där. Ett återvinningsrum 

ligger i anslutning till förskolan och emellanåt tar en pedagog med sig barnen ut så de får 

vara med och sopsortera. När det gäller återanvändning sparas allt som kan komma till 

nytta och föräldrar bidrar med mycket material. Mjölkartonger används till att så i och till 

att bygga med. Barnen fick göra egna robotar och då användes kapsyler, plastkorkar, 

papperstallrikar och liknande som samlats ihop. När barnen får använda detta material får 

de fantisera mer när de skapar vilket är en väldigt viktig anledning till att de arbetar så här. 

För att inkludera vårdnadshavarna så försöker pedagogerna att undvika att tjata om det 

utan istället ta upp det när det är naturligt. Till exempel vid aktuella aktiviteter, som när de 

diskuterade med barnen om pantning av flaskor och burkar. Då bads vårdnadshavarna ta 

med sina barn och göra det. Förskolan har vanligvis inte några sådana flaskor som pantas 

och pedagogerna vill undvika att ge allt för stora uppgifter till vårdnadshavarna. 

Involveringen av vårdnadshavare är en långsam process och görs inte på en månad, men 

det är väldigt viktigt att de får information om vad för aktiviteter som sker på förskolan 

och i vilket syfte de görs. Det har märkts mycket på barnen att de tagit till sig mycket 

kunskap tycker pedagogen. Barnen vet precis vart de ska slänga maten och när de byggde 

robotarna tyckte de att det var jättehäftigt att det kunde bli något av allt skräp. De reagerar 

direkt om någon slänger något på marken, till exempel i en teater och då säger de till. Alla 

barn är med och gör allt så det är inte åldersfördelat på något sätt. Det är väldigt viktigt att 

arbetet sker naturligt. Diskussioner tas i samband med aktiviteter och följs upp. På det här 

sättet tror pedagogerna att barnen lär sig mer. Alla mål i läroplanen går att arbeta med i 

grön flagg. Eftersom allt ska dokumenteras så får man det konkret på papper dessutom. 

Att arbeta så här anser pedagogen förenklar allt. Det ska ske lätt och naturligt. De är 

väldigt noga med att reflektera över vart de befinner sig i arbetet just nu, vad som behöver 

förbättras och vad som helt tappats bort. På det sättet smalnas arbetet av och det blir inte 

så stort vilket underlättar mycket. Då kan fokus läggas på några få saker fast samtidigt blir 

dessa ett verktyg för att involvera läroplansmålen.  

 

Intervju 6 

 

Den sista förskolan som intervjuades var den förskola som blev grön flagg certifierad först 

i kommunen. Det var 2004 och då berättade den intervjuade pedagogen att de 

komposterade, använde tygblöjor, hade ett växthus och gjorde ringblomssalva. Nu har de 

inte samma förutsättningar för ett sådant arbete på grund av att barngrupperna har blivit 

större. Inspirationen tror pedagogen kom från att pedagogerna var allmänt intresserade 
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och det var så mycket debatt kring jordens resurser. De blev intervjuade både i radio och 

tv när de satte igång med sitt arbete, som de gick in hårt för. Det kändes naturligt eftersom 

det var så kopplat till läroplanen och enkelt att integrera i verksamheten. Idag arbetar de 

med återvinning och återanvändning genom sopsortering och kompostering. Där märks 

det att barnen tagit till sig mycket kunskap för de kan vara lite ”småpoliser” och rätta 

någon som gör fel. Tillsammans med barnen sparar man så mycket saker som möjligt och 

pratar om att vara aktsam för vår jord och dess resurser. De får in mycket material från 

andra instanser också, till exempel från färgaffärer får de tapeter, mosaik och kakelbitar. 

En vårdnadhavare är slöjdlärare på en skola och tar med en låda med träbitar som blir över 

när hens elever snickrar, vilket barnet på förskolan är jättestolt över. Förskolan ska göra ett 

kollage med bilder av alla saker de gör av det material de får och ge till skolan så 

vårdnadshavaren kan visa sina elever. Barn och vårdnadshavare är alla delaktiga i arbetet 

när det gäller grön flagg. Ibland får de barn som ska börja skolan ha egna samlingar men 

inte utan att de andra barnen också gör någon aktivitet med en pedagog. Kontinuerligt 

skickas det in rapporter hur förskolan ligger till. De arbetar för tillfället med närmiljön och 

ska göra iordning gården. De dokumenterar processen, hur barnen är delaktiga, hur stort 

inflytande de får, hur vårdnadshavare involveras och allt kopplas samman med läroplanen. 

Helst skulle pedagogen vilja involvera vårdnadshavare mer men nu när gården ska göras 

om måste det vara EU anpassat så det är inte lämpligt alla gånger. Men de blir mer och 

mer medvetna om vad som händer på förskolan eftersom förskolan har börjat blogga. De 

använder Ipaden till att publicera fler inlägg och skickar fler mail med information från 

verksamheten. Vårdnadshavarna har sagt att de tycker det är tryggt att barnen får växa upp 

med att lära sig vara aktsam mot naturen, lära sig återanvända saker, kompostera och att 

man inte får slänga saker hur som helst. Pedagogen poängterar att de är en skapande 

verksamhet och att de i arbetet med återvinning och återanvändning får in hur mycket 

ämnen som helst. Det är en naturlig del och har varit det länge och det går igen i allt, från 

kravmärkt mat till bättre genomtänkta beställningar till förskolan. Ett projekt som just nu 

är i rullning är att gå igenom alla leksaker för att hitta farliga plaster och syror. De enda 

hinder i arbetet är de man sätter upp för sig själv. Dock skulle även denna pedagog vilja ha 

lite mer input utifrån, det är lätt att bli hemmablind efter ett tag.     

.   

 

5.2 Analys 

 
Efter att ha gått igenom intervjuerna ser jag många liknande röda trådar hos alla förskolor. 

Eftersom alla är certifierade grönflagg förskolor har de jobbat på ungefärliga sätt eftersom de 

strävar mot samma mål och har fått riktlinjerna för tillvägagångsättet från samma källa.  

 

Det första som jag tänkte på är att det är hos pedagogerna arbetet med återvinning och 

återanvändning har börjat. En eller ett par förskollärare har haft ett personligt intresse för 

hållbar utveckling och har därefter inspirerat sina kolleger. När det gäller återvinning så är det 
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något samtliga förskolor arbetar med. Dock olika mycket när det kommer till att involvera 

barnen. Det handlar mycket om vilka möjligheter man har. I intervju fem framgår det att de 

fått nya kärl i soprummet med hjälp av en vaktmästare som såg till att det fanns kärl till allt 

från batterier till metallavfall.  Det är enkelt att gå till soprummet eftersom det ligger så nära 

förskolan. I intervju två så höll soprummet däremot på att försvinna och det hade flyttats 

längre från förskolan. Det blev mindre och mindre olika kärl att slänga i och ibland berättade 

pedagogen att de inte tömde dem på väldigt länge. När ambitionerna finns där men inte de 

bästa möjligheterna hindras arbetet ofta eftersom det kräver mer tid och energi. Alla 

pedagoger drog slutsatsen att det enklaste sättet att få barnen att förstå betydelsen av 

återvinning var att göra enkla konkreta insatser. Som att sopsortera och i det sammanhanget 

diskutera kring jordens resurser och att skräp kan omarbetas till nya saker. När kapsyler och 

trasiga burkar återanvänds till att bygga robotar eller att barnen får konstruera med kartonger 

kan deras bild av skräp förändras. Kanske börjar de se vilka möjligheter det finns istället för 

att det helt enkelt ska slängas. I tre av intervjuerna poängteras att en viktig del av att använda 

sig av skräp som material är att barnens fantasi och skapande förmåga utmanas mer. En 

pedagog kallade det för dött material, hen menade att det inte fanns förskrivna regler för hur 

det ska användas. Lego, bilar, kaplastavar och liknande leksaker har oftast barnen redan 

erfarenheter av hur det har används till att bygga och leka med. Idag har dessutom inte 

förskolor så mycket pengar att röra sig med vilket gör återanvändning ännu mer aktuellt. På 

alla förskolor var vårdnadshavarna medvetna om arbetet och var delaktiga i insamlandet av 

material, allt från gamla papptallrikar som blir över till tygspill.  

 

Pedagogerna var medvetna om deras roll som förebilder. Två intervjuer gjordes med 

pedagoger som för tillfället arbetade på yngreavdelningar. När barnen är mellan ett till tre år 

måste arbetet läggas på deras nivå och då kan pedagogerna sätta normerna genom att visa för 

barnen hur de gör. Barn är väldigt observanta och lyhörda för hur vuxna agerar. I intervju tre 

berättar pedagogen att de lagt nivån för arbetet genom att tydligt visa var skräp ska slängas 

och när de har picknick i skogen tar de med allt skräp tillbaka till förskolan och sorterar. Att 

utnyttja hela pappersarket när barnen målar och att fundera lite innan barnen tar till sig mat 

var andra exempel på hur nivån för arbetet lades i yngreavdelningar från intervju tre och fyra.  

De andra intervjuade pedagogerna arbetade på äldreavdelningar och här var det lite olika 

angående åldersfördelningen. I intervju ett och två så var de äldsta barnen med i det så kallade 

grön flagg rådet eller miljörådet. De barnen hade lite mer makt och fick vara med och fatta 

beslut som gällde hela förskolan. I intervju fem framgick det att det inte var åldersfördelat på 

något sätt och i intervju sex hade de barn som ska börja skolan ibland egna samlingar eller 

aktiviteter.        

 

På några av intervjufrågorna svarade alla intervjuade pedagoger ungefär likadant. Att det går 

att få in andra ämnen var alla överens om. Återvinning och återanvändning var inget man 

gjorde utöver den dagliga verksamheten utan det integrerades och blev en naturlig del. 

Särskilt matematik, konstruktion och etiska frågor var något som samtliga förskolor 



 

17 

 

poängterade kom på köpet. Den sista frågan pedagogerna fick var om de upplevde några 

hinder eller svårigheter med arbetet. Där gav samtliga svaret att de inte gjorde det. Det är 

snarare en motor som driver dem framåt och ett enkelt sätt att få in läroplanen på. Dels är det 

en del av själva läroplanen att ge barnen kunskaper om hållbar utveckling, men också att det 

som framgått av intervjuerna inkluderar nästan alla mål.  

 

Slutsatser av intervjufrågorna  
 

 Återvinning och återanvändning har mer eller mindre funnits på alla förskolor 

under väldigt många år. Pedagogerna kunde bara svara för den tid de arbetat på 

förskolorna och det varierade från ett till tjugofem år. 

 Barnen involveras i arbetet bland annat genom att det de visar intresse för fångas 

upp av pedagoger. Därefter utvecklas teman. 

 Alla förskolor återvinner. De sopsorterar och beroende på vilka möjligheter de har 

är barnen med och slänger. Alla barn görs uppmärksamma på att olika skräp ska 

slängas i olika kärl. 

 Samtliga förskolor återanvänder. Allt som kan användas till pyssel, konstruktion 

och lek tas tillvara på. 

 Inspirationen till att arbeta med återvinning och återanvändning kommer från 

början från pedagogerna. 

 Alla avdelningar på förskolorna är involverade. För att bli grön flagg certifierad 

krävs att hela förskolan är delaktig. 

 Vårdnadshavarna är särskilt delaktiga i arbetet med återanvändning. De bidrar med 

mycket material. De flesta pedagoger hade fått kommentarer och reflektioner från 

föräldrar som berättat att barnet berättat hemma om det de gjorde på förskolan. 

 Det märks att barnen tar till sig kunskaperna som pedagogerna försöker förmedla. 

Till exempel lär sig barnen snabbt var de ska slänga olika saker, de lär sina 

vårdnadshavare om återvinning och de kommer med idéer på hur saker kan 

återanvändas. 

 På yngreavdelningar är det inte naturligt att ha planerade diskussioner eftersom 

inte alla barnen har det verbala språket. Men precis som på äldreavdelningar 

berättar pedagogerna i stunden vad de gör och varför de gör det. På 

äldreavdelningar sker det diskussioner där barnen får reflektera och fatta beslut 

tillsammans.  

 Arbetet är inte åldersfördelat förutom att de barn som ska börja skolan antingen är 

med i grön flagg rådet eller att de gör egna aktiviteter och har lite mer makt att 

påverka i vilken riktning arbetet ska gå. 

 Alla pedagoger var överens om att det gick att få in alla ämnen i arbetet med 

återvinning och återanvändning.  
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 Ingen pedagog upplevde några hinder eller svårigheter i arbetet utan det var 

snarare enklare att få med läroplanens alla mål    
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6. Diskussion 
 

Forskningen har visat att det är i förskoleåldern barn har som lättast att ta tills sig ny kunskap. 

Alla pedagoger som intervjuades belyste hur duktiga och kreativa barnen är. De tar åt sig så 

mycket kunskap som möjligt vilket var en av anledningarna till att pedagogerna inte upplevde 

några hinder eller svårigheter. Alla pedagoger vet att det inte alltid går att fånga alla barns 

intresse men barnen påverkar varandra också. Med gemensamma aktiviteter där fokus läggs 

på att ha roligt tillsammans men som ändå har pedagogiska bakomliggande tankar skapas 

väldigt bra förutsättningar. Förhoppningen är att barnen genom att ha roligt tar till sig 

kunskaper och även reflekterar kring dessa. I litteraturen beskrivs att det är viktigt att barn 

känner glädje när de tänker på vår natur för att återvinning och återanvändning ska kännas 

meningsfullt (Born Sally, 2012). 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Detta arbetets metodgenomförande anser jag var ett bra sätt för att få svar på de frågor som 

ställdes. De svar jag fick var oftast breda och gav svaret jag sökte efter men en skillnad jag la 

märke till var att de intervjuer som genomfördes snabbast var de där pedagogerna arbetade på 

yngreavdelningar. I den åldern läggs mycket arbete på pedagogiken i omsorgen och båda 

pedagogerna var tydliga med att arbetet om återvinning och återanvändning grundläggs på en 

nivå som passar barnen. Att till exempel försöka diskutera eller reflektera över det var inte 

aktuellt eller särskilt givande för barnen. Men anledningen till att dessa intervjuer blev kortare 

än de andra behöver inte betyda att det var för att de arbetar mindre med återvinning och 

återanvändning. De intervjuade pedagogerna kanske kände oro över att bli inspelade vilket 

alltid är en risk vid inspelningar. Men korta intervjuer behöver inte heller betyda att de är 

mindre användbara än långa intervjuer (Bryman, 2008). Om jag i framtiden skulle intervjua 

pedagoger som arbetar på yngreavdelningar skulle jag anpassa frågorna mer. Till exempel 

ställa mer frågor om vilka aktiviteter de gör ute i naturen och vilken ålder pedagogerna anser 

det vara lämpligt för barn att börja lära sig om återvinning och återanvändning. Eftersom 

pedagogerna svarade på frågorna utifrån deras perspektiv kunde jag med hjälp av de öppna 

svaren få mer inblick i de bakomliggande tankarna om varför vissa aktiviteter ansågs ha ett 

bra pedagogiskt värde. Hade jag däremot genomfört en kvantitativ undersökning hade 

frågorna behövt formuleras om och svaren skulle vara av mer mätbara karaktärer.     

 

6.2 Teoridiskussion 

I perspektiv till läroplansteorin så framgår det av alla intervjuer att hela läroplanen är i fokus. 

Det finns som skrivet tidigare tydliga mål med att göra barn medvetna om människans 
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påverka på miljön. Men även de andra målen blir en del av arbetet. Som i intervju fem och 

sex där barnen konstruerar med kartonger eller i intervju ett där barnen tränar skriftspråk 

genom att skriva en bok. Verksamheten bygger på läroplanen och arbetet med återvinning och 

återanvändning integreras på ett naturligt sätt. Läroplansteorin bygger på samhälleliga och 

historiska faktorer, trots att återvinning och återanvändning inte är några nya begrepp är det 

de senaste 30 åren det börjat diskuteras och fått mycket uppmärksamhet i media. Om 

normerna i samhället skulle ändras och det skulle blir en självklarhet att alla människor borde 

återvinna och återanvända mer kommer förmodligen läroplanen på sikt förändras. Kanske får 

återvinning och återanvändning stå som egna mål.  

 

Utifrån läroplansteorin kan det tolkas att lärandet i förskolan förändras eftersom värderingar i 

samhället förändras. Som skrivet tidigare är det en aktuell fråga som därför påverkar hur vi 

väljer att tolka läroplanen. Det står inte specifikt att vi ska återvinna och återanvända men 

förskolan ska verka för en hållbar utveckling. ”Skolan är en del av ett samhälle, vars 

dominerande mönster att tänka också härskar i skolan”(Linde, 2012, s 14).  

 

6.3 Slutsatser av frågeställningar 
 

Vilka praktiska aktiviteter genomförs med barnen inom återvinning och 

återanvändning?  

 

I denna undersökning har det framgått att metoden för att lära barn syftet med återvinning och 

återanvändning är att integrera det i den vardagliga verksamheten. Det ska vara en 

självklarhet att slänga skräp i olika kärl och att saker och ting inte alltid är skräp utan går att 

återanvända. Det är viktigt att i stunden när man gör aktiviteter eller vardagliga rutiner berätta 

och diskutera med barnen varför det görs, så att det blir naturligt och inte tas ur ett 

sammanhang. Meningen är inte att på något sätt skrämma barnen med att jordens resurser 

håller på att ta slut utan att visa att en människas agerande är betydelsefullt och gör skillnad. 

Barnens inställningar, värderingar och engagemang stannar förhoppningsvis kvar under 

barnens uppväxt och blir en självklarhet i livet (Samuelsson et al., 2008).   

Återvinningsprocessen verkar vara en av de tidiga lärdomarna barnen tar till sig. När de är 

mellan ett till tre år observerar de pedagogernas agerande, till exempel så skiljer man på kärl 

för blöjor, kartonger, matrester etcetera. I intervjuerna framgick det att det var något som 

barnen snabbt tog till sig och de kunde rätta andra som slängde fel. När de blev äldre kunde de 

få vara delaktiga i sophanteringen och diskutera och reflektera mer kring vart till exempel 

förpackningar kom ifrån och vad skedde med dem när de återvunnits. Två pedagoger gav tips 

på ett experiment som visar vad som händer med skräp om det hamnar i naturen. Olika sorters 

skräp spikas fast på en planka, till exempel ett plastföremål, en kartongbit, ett bananskal och 

en plåtburk. Plankan grävs ner i jorden och efter ett år kan plankan grävas fram för att se vad 

som skett med de olika soporna. När det gäller återanvändning är det vanligt att barn får 
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pyssla med till exempel mjölkartonger, plastflaskor, tygspill etcetera. Det har även framgått av 

intervjuerna att dessa material är väldigt bra att använda till konstruktionslek eftersom det 

främjar barnens fantasi och skapande förmåga.  Det finns inga förskrivna normer för hur de 

ska användas och därmed får barnen ett moment extra som utmaning.  

 

Är barn och vårdnadshavare delaktiga i planeringen och genomförandet? 

 

Att starta ett projekt med fokus på miljöfrågor har det framkommit varken i litteraturen eller i 

intervjuerna vara något som startar hos barnen. Det är ett ganska vuxenlett ämne vilket inte är 

så konstigt med tanke på dess komplexitet. Inom hållbar utveckling finns det många 

riktningar och återvinning och återanvändning är ett relativt enkelt sätt att integrera en del av 

hur arbetet för en hållbar utveckling kan se ut. Men även om pedagogerna är de som planerar 

och startar projekten så kan man genom barnens tankar, åsikter och intressen starta teman 

eller aktiviteter. Dock tar Hedefalk (2014) upp att barnen inte alltid kan bestämma i vilken 

riktning arbetet ska ta, utan pedagogen måste värdera vilka kunskaper som är viktiga att 

barnen tar till sig. Davis (2008) berättar om pedagogerna som tog tillvara på sina egna 

intressen och använde sig av dessa i förskolan. Är pedagogen själv drivande och intresserad 

av ett ämne smittas det ofta av sig på barnen och kolleger.     

En viktig del i grön flagg arbetet är att barnen ska vara delaktiga i hur arbetet fortgår. 

Förskolan är en demokratisk verksamhet och på dessa sex förskolor som intervjuats har det 

framgått att de äldre barnen som ska börja skolan ofta är delaktiga i ett miljöråd. Till exempel 

hade de i råden beslutat kommande teman, reflekterat över det som gjorts och barnen får 

komma med idéer på aktiviteter. De yngre barnen som kanske inte har det verbala språket än 

är delaktiga mer som observatörer och inspireras till att delta i de aktiviteter som görs. När det 

gäller aktiviteterna är samtliga barn med och gör allt på alla förskolor. Om än kanske uppdelat 

så barnen som ska börja skolan gör aktiviteterna själva eller har grön flagg råd. Dock får då de 

yngre barnen någon annan lärarledd aktivitet så alla får lika mycket. I intervju ett berättade 

pedagogen att de gjorde medvetna indelningar så barnen låg på ungefär samma samtalsnivå 

när de gjorde uppföljningar och reflekterade i smågrupper. Det har visat sig att när barnen 

blivit engagerade har även vårdnadshavare intresserat sig eftersom barnen berättat eller visat 

för vårdnadshavaren hemma hur de gör i förskolan. Redan där har barnens engagemang gjort 

skillnad och förhoppningsvis påverkat personerna i sin närhet. 

 

Integreras andra ämnen? 

 

Att andra ämnen som till exempel svenska, matematik och språk är en del av arbetet med 

återvinning och återanvändning var alla pedagoger överens om. Hela läroplanen nämnde 

några pedagoger gick att få in i arbetet på något sätt. Ju mer kunskaper barnen får desto bättre 

förutsättningar finns för en hållbar utveckling. När det gäller återvinning och återanvändning 

som är en del av hur hållbarhetsutvecklingen kan främjas så ingår etiska och moraliska frågor. 



 

22 

 

Om barnen får som grundsyn att alla hjälper till att värna om vår miljö leder det i sin tur till 

att deras vilja att hjälpa till stärks. Med kunskaper inom språk, matematik, teknik, 

naturvetenskap, demokrati och etik bildas en helhet som blir meningsfull för barnen vilket är 

en förutsättning för en hållbar utveckling (Barr et al., 2011).   

 

Finns några möjliga hinder eller svårigheter med arbetet?  

 

Ingen pedagog uppgav några svårigheter i arbetet förutom den egna fantasin. Att arbeta med 

grön flagg är snarare en motor som driver den pedagogiska verksamheten framåt. Eftersom 

dessa förskolor arbetar efter grön flagg kriterierna ingår det att de skriver handlingsplaner, gör 

uppföljningar och utvärderingar som ska dokumenteras kontinuerligt. Dokumentationen 

handlar om att beskriva arbetet i grön flagg rådet, barnens inflytande och hur de vägglett 

pedagogerna i hur arbetet utformats, hur arbetet med utvecklingsområdena fortgått och hur 

arbetet synliggjorts. Detta arbetssätt är väldigt utvecklande och kräver reflektion vilket, enligt 

samtliga intervjuade pedagoger, skapar en bra verksamhet  

(http://www.hsr.se/sites/default/files/content_media/guide_gf_forskola_med_bilagor_0.pdf#pa

ge=4).  

 

6.4 Fortsatt forskning  

 

I detta arbete är det sex pedagoger på sex olika förskolor som intervjuats. Alla är grön flagg 

certifierade och arbetar efter ett liknande sätt. Förmodligen speglar de hur arbetet ser ut på 

resterande grön flagg förskolor. Men bara för att just dessa är certifierade behöver det inte 

betyda att de förskolor som inte är certifierade inte arbetar med återvinning och 

återanvändning. Det skulle vara intressant att i framtiden undersöka hur det arbetas med detta 

på förskolor utan certifikatet och om det finns några tydliga skillnader.  

Något som återkom från ungefär hälften av de intervjuade pedagogerna var att de gärna skulle 

starta ett nätverk. Det kan vara ett möjligt sätt att utveckla deras arbete eftersom de kände att 

det skulle vara bra med inspiration och idéer från andra håll. Då skulle de kunna delge 

varandra erfarenheter och föreslå nya aktiviteter. Det skulle kunna vara ett möjligt 

utvecklingsarbete i framtiden. Att starta ett nätverk för certifierade grön flagg förskolor så de 

tillsammans kan inspirera varandra och fortsätta utvecklas. På det sättet kanske andra 

förskolor också blir intresserade. Om man bara läser om certifieringen kanske man anser att 

det är ett för stort projekt men när andra som redan är insatta och har erfarenhet kan delge sin 

version blir man förhoppningsvis mer intresserad. Särskilt som det framgått av intervjuerna att 

det förenklar och utvecklar hela verksamheten.   

 

  

http://www.hsr.se/sites/default/files/content_media/guide_gf_forskola_med_bilagor_0.pdf#page=4
http://www.hsr.se/sites/default/files/content_media/guide_gf_forskola_med_bilagor_0.pdf#page=4
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