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Abstract 

The purpose of this study was to find out how pre-schools, both with and without 
environmental profiling, can work with environmental questions. Through questions as how 
pre-school teachers look at, as well as how they relate to terms such as separation at source 
and recycling in the daily work with the children, I intend to discuss how, or if the 
environmental work is permeating the daily operations and in which way it does so. In this 
study I’ve used semi- structured interviews with 12 pre-school teachers. 
 
The result shows that the environmentally focused pre-schools were working a lot with 
environmental questions and the work was permeating the daily operations. The children were 
actively participating on a daily basis in the work with separation at source and recycling. The 
pre-school teachers had the interest, knowledge and an environmental approach to work. The 
more traditional pre-schools did not in the same extent work with environmental questions 
and the children were rarely part of any work being done with regards to environmental 
questions. The pre-school teachers felt they had the interest, but were lacking the 
environmental thinking and the knowledge of it, which is a prerequisite for working with 
environmental questions. They felt it was hard to include the children in something they 
themselves had so little knowledge about. The differences derived from this was that the more 
traditional pre-schools wanted to work more with environmental questions together with the 
children but, because of the lack of knowledge and environmental thinking, had not yet 
reached to that point. The pre-school teachers at the more environmentally focused pre-
schools did have the environmental way of thinking as well as the knowledge and were 
working actively together with the children with environmental questions. 

Keywords 
 
Environmental work, sustainable development, recycling, separation at source, pre-school, 
pre-school teachers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur förskolor med och utan miljöprofil kan 
arbeta med miljöfrågor. Utifrån frågor som hur förskollärarna ser på samt förhåller sig till 
begrepp som källsortering och återanvändning i arbetet med barnen avser jag att diskutera hur 
alternativt om miljöarbetet genomsyrar verksamheten och på vilket sätt det gör det. Den 
intervjumetod som jag använde mig av i min undersökning var semistrukturerade intervjuer, 
med tolv förskollärare.  
 
Resultatet visar att de miljöinriktade förskolorna arbetade mycket med miljöfrågor och 
miljöarbetet genomsyrade verksamheten. Barnen deltog aktivt dagligen i arbetet med 
källsortering och återanvändning. Förskollärarna hade intresset, miljömedvetenhet och 
kunskapen. De traditionella förskolorna arbetade inte i samma utsträckning med miljöfrågor 
och barnen fick sällan vara delaktiga i miljöarbetet. Pedagogerna ansåg att de hade intresset 
men att de varken hade tänkandet kring miljöfrågor eller kunskapen, vilket är en förutsättning 
för att kunna arbeta med miljöfrågor. De ansåg att det blev svårt att göra barnen delaktiga i 
något som de själva hade så lite kunskap om. De skillnader som framgick var att de 
traditionella förskolorna ville jobba mer med miljöfrågor med barnen men hade inte kommit 
dit, eftersom de varken hade miljömedvetenheten eller kunskapen medan förskollärarna på de 
miljöinriktade förskolorna hade miljömedvetenheten, kunskapen och arbetade aktivt med 
miljöarbete tillsammans med barnen.  

Nyckelord 
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Inledning 
 
Ämnet miljö är en stor och viktig global och samhällspolitisk fråga som berör och påverkar 
oss alla, vuxna och barn men även djur och natur. Vår miljö är något som vi alla måste ta 
hand om samtidigt som vi måste förebygga negativ miljöpåverkan och det är genom 
samarbete som vi kan göra skillnad. Holmström, Bergenzaun och Fernandez (1993) skriver att 
människor stör och förändrar den ekologiska balansen, det är de som kan välja samt visa hur 
vi ska leva. Genom att vi förmedlar rätt attityder och värderingar får barnen en chans att lära 
sig hur de ska förhålla sig till naturen och miljön. Det är viktigt att lyfta miljöfrågor redan på 
förskolan, där kan förskollärare introducera barnen i miljöarbetet, om detta ska kunna ske 
behöver pedagoger vara miljömedvetna, för att kunna förstå vikten av att arbeta med dessa 
frågor. Allt börjar hos förskollärarna och deras förhållningssätt till miljö, ansvaret ligger på de 
vuxna, att i tidig ålder väcka nyfikenhet, lust och intresse hos barn gällande miljöarbete.  
 
I Skolverkets (2001) rapport Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk 
skola står det skrivet att en av förskolans riktlinjer är att ge barnen möjlighet att förstå hur 
egna handlingar kan påverka miljön och att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna 
handlingar. Genom bland annat arbetet med källsortering och återanvändning på förskolan 
kan förskollärare på ett påtagligt och tydligt sätt visa barnen hur de kan vara med och hjälpa 
till i miljöarbetet. När vi återanvänder material spar vi på naturens resurser. I min studie är jag 
intresserad av att ta reda på hur arbetet med källsortering och återanvändning ser ut i 
förskolan i relation till läroplansmålen. Jag ville göra den här undersökningen eftersom jag 
anser att miljöarbete är oerhört viktigt, det är något som påverkar oss alla därför är det viktigt 
att vi vuxna lär barn från tidig ålder att värna om miljön. Dessutom har miljöarbete alltid varit 
en viktig del i förskolans värld men i samband med införandet av Förskolans Läroplan (Lpfö 
98 rev, 2010) har miljöarbetet fått en mer framträdande plats i verksamheten, eftersom det nu 
ingår i förskolläraruppdraget att arbeta med miljöfrågor.  
 
Det står bland annat i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) att förskolan ska lägga stor vikt 
vid miljö- och naturfrågor, förskolan ska se till så att barnen tillägnar sig ett varsamt 
förhållningssätt till miljöfrågor samt förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Dessutom ska 
verksamheten hjälpa barn att förstå hur vardagsliv och arbete utformas så det bidrar till en 
bättre miljö både nu och i framtiden. Förskolan ska sträva efter att barn utvecklar intresse och 
förståelse för hur individen, samhället och miljön påverkar varandra och förskolans uppgift är 
även att ge barnen möjlighet att förstå hur ens egna handlingar kan påverka miljön. Detta 
visar på att det är viktigt att förskollärare på förskolan inser hur grundläggande det är att 
arbeta med miljöfrågor, det är under de tidiga åren i barns liv som de skapar sitt 
förhållningssätt gentemot miljöarbete, därför har förskolan en betydande roll när det gäller 
arbetet med detta. Av den anledningen tycker jag att det är viktigt att utifrån mitt syfte och 
mina frågeställningar studera hur miljöarbetet ser ut ute på förskolor. Miljö är inte bara ett 
viktigt ämne i förskolan utan det är en stor, viktig global och samhällspolitisk fråga som berör 
och påverkar oss alla, vuxna som barn men även djur och natur. Tillsammans kan vi göra 
skillnad.  
 



 

2 
 

Svensk skollag och förskolans styrdokument poängterar att i förskolans uppdrag ingår det att 
arbeta med miljöfrågor. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) är ett styrdokument som 
alla förskolor ska följa. Det finns många delar i läroplanen som handlar om miljöfrågor, detta 
visar att det är viktigt att förskollärare på förskolan inser hur viktigt det är att arbeta med 
miljöfrågor. I förskolans styrdokument framgår det att miljö är ett viktigt område att arbeta 
med inom förskolan.  
 
• Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll-

ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall 
medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och 
förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i 
framtid (Skolverket, 2010 s.7). 

• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens 
olika kretslopp och för hur människa, natur och samhälle påverkar varandra (Skolverket, 
2010 s.10).  
 

• Arbetslaget har i uppdrag att: Ge barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan på-
verka miljön. ( Skolverket, 2010 s.10) 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur förskolor med och utan miljöprofil kan arbeta med 
miljöfrågor i den dagliga verksamheten. Utifrån frågor om hur förskollärarna ser på och 
förhåller sig till begrepp som källsortering och återanvändning i det pedagogiska arbetet med 
barnen, avser jag att diskutera hur, alternativt om, miljöarbetet genomsyrar verksamheten och 
på vilket sätt det gör det.  

Frågeställningar 
Följande frågeställningar har valt för att ta reda på hur förskolans pedagoger tänker kring och 
praktiskt arbetar med miljöfrågor i verksamheten. 
 

- Vilken kunskap har pedagoger allmänt om miljöarbete, källsortering och återanvänd-
ning? 

- Hur arbetar pedagoger och barn på förskolan med källsortering och återanvändning i 
traditionella respektive miljöinriktade förskolor? 

- Varför ska man enligt pedagogerna arbeta med miljöfrågor i förskolan?  
- Vilka skillnader finns mellan traditionella och miljöinriktade förskolor vad gäller arbe-

tet med källsortering och återanvändning? 

Disposition 
Jag kommer att kort presentera de olika avsnitten som framkommer i min studie. I min 
litteraturgenomgång kommer jag redogöra för tidigare forskning och även relevant litteratur 
som finns gällande miljöarbete, källsortering och återanvändning i förskolan. Vidare 
presenterar jag under metod avsnittet, hur jag samlat in mitt material, vilken metod jag valde 
att utgå ifrån, varför jag valde den metoden och hur jag gick tillväga när jag gjorde urvalet 
samt hur själva processen gick till. Därefter presenterar jag hur jag bearbetat det material som 
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jag fått fram och jag presenterar även under detta avsnitt forskningsetiska överväganden, 
vilket innebär att jag måste ta hänsyn till vissa krav när jag genomför min studie. Vidare 
presenterar jag det resultatet som jag fått fram, där besvarar jag mitt syfte och mina 
frågeställningar. Slutligen för jag en diskussion kring mitt resultat och återkopplar det till 
tidigare forskning, detta gör jag under avsnittet diskussion. I detta avsnitt diskuterar jag även 
resultatets tillförlitlighet, generaliserbarhet samt validiteten.  Studien avslutas med en del som 
beskriver vad vi kan lära av min studie samt tips på vidare forskning.  

Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
I litteraturgenomgången kommer jag att presentera tidigare forskning som behandlar 
miljöarbete, källsortering och återanvändning i förskolan. I detta avsnitt presenteras 
vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt annan litteratur som är relevanta för min studie.  

Miljöarbetets plats i förskolans verksamhet 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2004) och Björneloo (2004) kan vi tillsammans 
utveckla ett hållbart samhälle med hjälp av de val vi gör i livet. Utbildningen har en central 
roll i strävan efter ett hållbart samhälle. Genom ett demokratiskt arbetssätt och kontakt med 
närsamhället kan förskolan bidra till att barnen utvecklar handlingskompetens så att de 
medvetet kan ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling samt aktivt delta i arbetet att nå 
hållbar utveckling. Vidare skriver Dewey, Hartman och Hartman (2004) att det finns ett 
ömsesidigt förhållande mellan individen och samhället och att det bästa sättet att lära sig 
något på är genom praktiska övningar. Dewey utformade begreppet "learning by doing", det 
vill säga att man lär genom att göra. Thulin (2006)  skriver att miljöarbete alltid har varit 
viktigt i förskolans värld men i samband med införandet av förskolans läroplan (Lpfö 98 rev, 
2010) har miljöarbetet fått en mer framträdande plats i verksamheten samtidigt som 
miljömedvetenheten har ökat. I en rapport som Skolverket (2001) har gett ut finns det 
undersökningar som gjorts på olika förskolor och skolor i Sverige och dessa visar att 
pedagogerna på förskolorna arbetar mer med miljöfrågor med barnen än vad lärarna i 
grundskolan gör. Det framkommer också att barnen i förskolan får arbeta praktiskt med 
miljöfrågor samt att utomhuspedagogik används för att öka barnens förståelse för själva 
miljön.  När det kommer till miljöundervisning, framhålls det i SOU (2004:104) att det oftast 
kopplas ihop med praktiska aktiviteter som bland annat källsortering och återanvändning. 
Miljöundervisningen ses som ett moment och får därför konkurrera om utrymmet i förskolan 
med andra moment. 

Pedagogens roll i arbetet med miljöfrågor 

Enligt Björneloo (2007) och Lärarförbundet (2008) behöver barn i tidig ålder vistas bland 
pedagoger som har en miljömedvetenhet och kunskaper om miljöfrågor samt handlar 
resursbevarande. Vidare framgår det i Lärarförbundet(2008) att miljöarbetet blir som bäst när 
förskollärarna själva är engagerade och har intresset. Björneloo (2007), Ogelman (2012) och 
Malmberg och Olsson (1998) påpekar att det är pedagogerna som har möjlighet att påverka 
barnen, ansvaret ligger hos de, att hjälpa barnen att värna om miljön. Barn gör som 
förskollärare gör, därför är pedagogens roll viktig, att hon agerar som en god förebild. Det är 
viktigt att man som förskollärare tänker till vad man gör och hur man gör eftersom barn ser 
och lär sig av förskollärarnas attityder och värderingar. Allt börjar hos förskollärarna och 
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deras inställning till miljöfrågor samtidigt som själva arbetet med att skapa en 
miljömedvetenhet hos vuxna och barn i förskolan kan bidra till att öka miljömedvetenheten i 
vårt samhälle i framtiden.  

Barnens delaktighet i arbetet med miljöfrågor  
 I rapporterna som Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm- Hagsér (2012) och Ericsson 
och Holmström, Hållinder och Lundgren (1995) skrivit framgår det att, när pedagogerna utgår 
från barnens intressen och frågor görs barnen till aktiva deltagare, men förutsättningen är att 
pedagogerna stödjer och vägleder barnen och hjälper de att lägga grunden till en 
miljömedveten livsstil. Vidare visas i undersökningarna att förskolebarn grundlägger kunskap, 
attityder och levnadsmönster i förskolan, vilka senare har visat sig följa med in i vuxenlivet. 
De påpekar också att om barn och vuxna i förskolan exempelvis arbetar med källsortering och 
återanvändning, kan barnen i sin tur påverka hemmet så att en hållbar livsstil blir en 
vardagsrutin för familjen. När vuxna tar barnens rätt till delaktighet på allvar skapar vi 
möjlighet till ett transformativt lärande o i detta lärande är barnen aktiva aktörer som 
utvecklar handlingskompetens och påverkar därmed sin miljö. Vidare skriver samtliga 
författare att om man lär sig tidigt vad man ska göra för att leva i harmoni med naturen och 
miljön desto säkrare sitter kunskapen senare i livet. 

Grön Flagg i Förskolan  
Malmberg och Olsson (1998) belyser att förskolan kan arbeta med miljöfrågor genom Grön 
Flagg eller Eco Schools och det är ett verktyg som har anpassats till förskolans verksamhet i 
arbetet med hållbar utveckling och miljöfrågor. Stiftelsen Håll Sverige Rent har skapat 
verktyget Grön Flagg och det erbjuder barn bra förutsättningar för att aktivt och på ett roligt 
sätt arbeta med hållbar utveckling samtidigt som man jobbar mot läroplansmålen. Ett av Grön 
Flaggs teman handlar om kretslopp och inom det området kan man arbeta med källsortering 
och återanvändning. (Stiftelsen Håll Sverige Rents hemsida, 2014-04-13).  

Miljöarbete i olika förskolor                  

Austli (2012) beskriver miljöarbetet i olika förskolor och ger konkreta tips på hur förskolor 
kan arbeta med sopsortering. Genom att källsortera hindrar vi att avfall hamnar fel och skadar 
miljön. Vidare påpekar författaren att barnen på dessa förskolor tycker att det är roligt att 
sortera avfall. Persson och Persson (2011) nämner att bland de stora miljöproblemen i vårt 
samhälle ingår avfallshantering och genom att vi källsorterar våra sopor arbetar vi för en 
bättre miljö. Persson, Sjöström och Johnsson (2007) och Brown (2008) påpekar att det är 
viktigt att vi sorterar våra sopor, genom att vi väljer att återvinna och återanvända material 
sparar vi på stora mängder av energi som skulle gå åt till att skapa nytt material av det gamla. 
Vidare skriver Brown (2008) att när man tillverkar återvunnet papper går det åt 64 % av 
energin och dessutom krävs det färre kemikalier i jämförelse med hur mycket det går åt när 
man tillverkar utifrån råmaterialet. På detta sätt vinner vår miljö på att vi återanvänder 
materialet. Mylesand (2007) skriver att gammalt skräp och olika naturmaterial kan 
återanvändas på förskolan. Barnen kan använda sig av material som går att återanvända som 
exempelvis byggmaterial när de bland annat skapar bygghörnor, på det sättet använder man 
återigen det material som redan finns. Olika företag kan bidra med papper, tidningar, trä och 
kartonger och annat material som förskolan kan ha nytta av. I Lärarförbundet (2008) beskriver 
man en förskola som specifikt arbetar med miljöfrågor. Förskollärarna på förskolan anser att 
upplevelsen är själva grunden och vägen till kunskap. Arbetet med sopsortering är en 
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självklarhet för alla barn även för de yngsta. Barnen sorterar själva plast, papper och 
glasburkar och lägger dem i olika tunnor som finns på avdelningarna. Sopsortering är något 
som sker dagligen i verksamheten och barnen får själva vara med och göra. Förskollärarna på 
förskolan försöker hela tiden göra miljöarbetet så konkret som möjligt för barnen för att det 
ska bli tydligt för dem.                          

Källsortering och återanvändning – en del av miljöarbetet i förskolans verksamhet  
Kahriman- Ozturk, Olgan och Guler (2012) påpekar att yngre barn kan lära sig om hållbar 
utveckling om de får möjlighet att aktivt delta i arbeten som handlar om hållbar utveckling. 
Författarna påpekar också att det är under de tidiga åren i barns liv som de skapar sitt 
förhållningssätt gentemot miljöarbete, därför har förskolan en betydande roll när det gäller 
arbetet med detta. Barnen i studien visste vad källsortering och återvinning/återanvändning 
innebär eftersom det visat sig att barnen har mycket erfarenhet av aktiviteter inom dessa 
områden. Pramling- Samuelsson (2011) menar att man kan visa barnen att material kan 
användas på nytt och i olika syften på förskolan men även i hemmet. I Ärlemalm- Hagsérs 
(2012) artikel framgår det att barn har mycket kunskap om miljö och miljöfrågor och de kan 
relatera till miljöfrågor i sin vardag. Vidare presenterar författaren att barnen blir 
introducerade och delaktiga i miljöarbetet i dessa förskolor, genom att de bland annat får 
sortera sopor i olika backar i soprummet. Källsortering och kompostering är aktiviteter som är 
en del av dessa förskolors miljöarbete.  Författaren nämner även att användning av olika 
material som går att återanvända och användning av naturmaterial är aktiviteter som också är 
en del av miljöarbetet i förskolan. Vidare skriver författaren att arbetet med källsortering har 
en framträdande roll i förskolans miljöarbete och i detta arbete har barnen en aktiv roll. Barn 
lär sig att källsortera och att vara sparsamma med all material som finns på förskolan 
samtidigt som de lär sig ta ansvar för att få en ren närmiljö.  

Metodologisk ansats och val av metod 
 
I detta kapitel presenteras först min datainsamlingsmetod, därefter kommer urvalet, sedan 
presenteras proceduren och databearbetningsmetoden och slutligen presenteras 
forskningsetiska överväganden. 

Datainsamlingsmetod 

Den metod som jag valde att använda i min undersökning och som jag ansåg var lämpligast 
för att besvara mitt syfte och mina frågeställningar var en kvalitativ metod, där man utgår 
ifrån semistrukturerade intervjuer.  Anledningen till att jag valde att göra intervjuer var på 
grund av att jag ville få mer djupgående svar och då passade det inte att göra observationer 
eller enkäter med tanke på att jag ville ta reda på vilken kunskap förskollärare har gällande 
källsortering och återanvändning samt hur barnen var delaktiga i själva arbetet.  I 
semistrukturerade intervjuer ställs samma frågor till alla respondenter och själva frågorna har 
öppna svarsmöjligheter vilket betyder att respondenten kan ge breda svar samt svara fritt på 
frågorna. Jag valde denna metod eftersom jag ville få breda svar från respondenterna 
samtidigt som jag ville få kunskap om vad de tycker är viktigt, dessutom hade jag möjlighet 
att fritt ställa följdfrågor ifall jag kände att svaren jag fick inte var tillräckliga. 
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Urval 
I min studie har jag haft enskilda semistrukturerade intervjuer med tolv förskollärare på sex 
olika förskolor i en och samma kommun i mellersta Sverige. När det gäller de miljöinriktade 
förskolorna, gick jag in på kommunens hemsida och sökte ut alla förskolor med miljöprofil 
och Grön Flagg certifikat och utifrån de förskolor jag fick fram valde jag slumpmässigt ut tre 
stycken som jag sedan kontaktade för att få komma och göra intervjuer med personalen. Jag 
gjorde på liknande sätt när jag valde ut de traditionella förskolorna, utifrån den listan som jag 
fick fram på hemsidan valde jag slumpmässigt ut tre förskolor som jag sedan tog kontakt med.  
I min studie fick jag inget bortfall eftersom alla tolv förskollärarna valde att ställa upp i min 
intervju.  

Procedur 
Jag valde först att skicka ut ett informationsmail (bilaga 1) till förskolecheferna där jag kort 
beskrev vad jag skulle undersöka samt syftet med undersökningen samtidigt som jag frågade 
dem om förskollärarna fick medverka i min undersökning. När jag hade fått förskollärarnas 
godkännande från förskolecheferna kunde jag ta kontakt med förskollärarna via telefonsamtal, 
för att även få deras samtyckte till medverkan i intervjuerna. När jag därefter fick deras 
godkännande kunde jag skicka ut information till dem via mail (bilaga 1) gällande deras 
medverkan i min undersökning. Jag formulerade intervjufrågor (bilaga 2) som förskollärarna 
på de olika förskolorna fick besvara under själva intervjun. Enligt Bryman (2011) är forskaren 
i kvalitativa intervjuer intresserad av breda och detaljerade svar men vill samtidigt få veta 
respondentens ståndpunkt. Genom dessa typer av intervjuer vill forskaren att intervjun rör sig 
åt olika håll, detta för att få reda på vad respondenten tycker är viktigt och relevant. Bryman 
(2011) påpekar även att intervjuaren fritt kan ställa följdfrågor till respondenten. Jag valde 
även att skicka med intervjufrågorna till respondenterna i informationsbrevet, syftet med det 
var att förskollärarna skulle få en chans att förbereda sig inför intervjuerna. Några dagar 
senare kontaktade jag förskollärarna igen och bokade in ett datum och tid för intervjun. Jag 
utgick från mina frågeställningar när jag formulerade mina åtta intervjufrågor, så att alla 
intervjufrågor var kopplade till mina frågeställningar och därmed kunde besvara dem.  Väl på 
plats fick vi sitta i samtalsrum, där fick vi vara ifred så att jag kunde genomföra intervjuerna. 
Intervjuerna spelades in som digitala ljudfiler med hjälp av en diktafon som därefter 
transkriberades. Varje intervju tog ungefär femton minuter och jag insåg när jag satt där under 
själva intervjuerna att frågorna gick in i varandra, jag hade inte behövt formulera nio 
intervjufrågor utan jag kunde ha vävt ihop några av dem. Under en veckas tid intervjuade jag 
alla tolv förskollärare, under olika tidpunkter.  

Databearbetningsmetod   
När jag var färdig med alla mina intervjuer transkriberade jag vad förskollärarna hade berättat 
för mig i två word dokument. Jag lyssnade på intervjuerna som var inspelade på min diktafon, 
jag fick hela tiden pausa och skriva för att få med exakt vad förskollärarna hade sagt. I det 
första dokumentet skrev jag först ned intervjuerna med förskollärarna från de traditionella 
förskolorna och i det andra dokumentet skrev jag intervjuerna med förskollärarna från de 
miljöinriktade förskolorna. Jag döpte dessa till TF (traditionell förskola) förskollärare ett, två, 
tre, fyra, fem och sex och MF (miljöinriktad förskola) förskollärare ett, två, tre, fyra, fem och 
sex, för att inte blanda ihop dessa när jag senare skulle jämföra dessa svar med varandra. 
Sedan skrev jag ut båda word dokumenten med alla svaren från de tolv förskollärarna. Jag tog 
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först dokument 1, där jag skrev ned de sex intervjuerna med förskollärarna från de tre 
traditionella förskolorna och klippte ut alla svar från intervjufråga ett och lade dem i en hög 
och så gjorde jag på samma sätt med intervjufrågorna två, tre, fyra, fem, sex, sju och åtta. När 
det var färdigt och jag hade lagt alla i sex olika högar gjorde jag på liknande sätt med 
dokument två, intervjuerna med de sex förskollärarna från de tre miljöinriktade förskolorna, 
jag klippte ut alla svar från fråga ett och lade dem i en hög och så gjorde jag på samma sätt 
med frågorna två, tre, fyra, fem, sex, sju och åtta. När det var färdig hade jag totalt sexton 
olika grupper med svar, varav åtta av dessa grupper av svar var från de traditionella 
förskolorna och åtta av grupperna från de miljöinriktade förskolorna.  Jag lade ut alla svaren 
från de traditionella förskolornas fråga ett på bordet och summerade liknande svar till endast 
ett svar, jag gjorde på liknande sätt med resten av frågorna två- åtta. Därefter gjorde jag på 
samma sätt med svaren som förskollärarna på de miljöinriktade förskolorna gav, jag lade ut 
alla svaren från de miljöinriktade förskolornas svar på fråga ett på bordet och summerade 
liknande svar till endast ett svar, jag gjorde på samma sätt med resten av frågorna två- åtta. 
Jag har inte uteslutit några svar, det enda jag har gjort är att summera liknande svar i de totalt 
sexton grupperna.  Jag valde att göra på detta sätt för att jag sedan i resultatdelen skulle kunna 
redogöra för vad samtliga förskollärare berättade utan att upprepa liknande svar i mitt resultat. 
Dessutom summerade jag liknande svar för att jag inte skulle behöva redovisa vad varje 
förskollärare sade eftersom det tar för mycket plats, genom att istället summera och 
kategorisera blev det lättare att sammanställa mitt resultat. Slutligen tog jag fram mina fyra 
frågeställningar och kollade vilka av intervjufrågorna och svaren som hörde ihop med 
frågeställning ett osv, därefter kunde jag börja skriva på resultat delen.  

Forskningsetiska överväganden 
I min undersökning har jag förhållit mig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2011). Vilket innebär att, innan jag påbörjade genomförandet av 
undersökningen informerade jag förskolecheferna om min undersökning och fick deras 
godkännande innan jag fick ta kontakt med förskollärarna samt fick deras samtycke till att 
delta i min undersökning.  Jag informerade samtidigt deltagarna om att de när som helt kunde 
avbryta sin medverkan i studien. Jag informerade också förskollärarna om att jag skulle 
förstöra och radera alla anteckningar och ljudfiler från intervjuerna efter att min undersökning 
blivit godkänd, detta för att ingen obehörig skulle kunna ta del av den och sprida 
informationen vidare. Jag behövde här ta hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet. 
Jag behövde även ta hänsyn till konfidentialitetskravet i min studie vilket innebär att 
personerna som medverkat i min undersökning förblir anonyma dvs. att de inte går att 
identifiera, samt nyttjandekravet vilket innebär att all data som samlats in enbart skulle 
användas i min undersökning. 

Resultat  
 
I resultat delen redovisas resultaten från intervjuerna med de sex förskollärarna från de 
traditionella förskolorna utan någon inriktning samt intervjuerna med de sex förskollärare från 
de miljöinriktade förskolorna. Under varje frågeställning presenteras först svaren från 
förskollärarna på de traditionella förskolorna och därefter presenteras svaren från 
förskollärarna på de miljöinriktade förskolorna. Detta för att jag sedan under sista 
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frågeställningen ska kunna jämföra och lyfta fram skillnader i arbetet med källsortering och 
återanvändning i de traditionella och miljöinriktade förskolorna.  

Vilken kunskap har pedagoger allmänt om miljöarbete, källsortering och 
återanvändning? 
Samtliga förskollärare på de traditionella förskolorna utan någon miljöinriktning, 
poängterade att de inte var miljömedvetna och att de hade för lite kunskap gällande 
miljöarbete i förskolan. Vidare berättade samtliga förskollärare att de tyckte att de själva 
gjorde för lite samt att de önskade att de arbetade mer med miljöfrågor på förskolan. Vidare 
påpekade flera av förskollärarna att de antog att om man var en Grön Flagg certifierad 
förskolan, då var man tvungen att ta sig tid att arbeta med miljöfrågor. Förskollärarna ansåg 
att man därmed automatiskt behöll fokus och fick en skjuts in i ett tänkande kring miljöfrågor 
och detta var något som ansågs vara positivt. En av dessa sex förskollärare påpekade att:  
 

Vi är så hårt belastade på förskolan, man hittar inte inspiration och tiden går åt till andra 
viktiga saker som man måste göra men självklart så finns intresset för arbete med miljöfrågor.  

 
En annan förskollärare berättade att: 
 

Vi är inte riktigt där än, men jag har förstått att det här är ett område som vi behöver lära oss 
mycket om tillsammans med barnen. Någonstans måste man börja och miljöfrågor kan man 
jobba med i alla åldrar, man måste bara anpassa nivån. Inom miljöområdet tror jag att man kan 
hitta väldigt konkreta metoder att jobba med barnen på och det här med att prata om 
källsortering och varför man delar upp sopor det är konkret för barnen.  
 

Samtliga förskollärare ansåg att källsortering är när man tar hand om sitt avfall och att man 
sorterar sina sopor. Man sorterar matavfall, papper, kartonger, plast, aluminium och glas på 
förskolan så att allt kan tas om hand utan att skada miljön. Vad gäller återanvändning menade 
samtliga förskollärare på att det handlar om att ta tillvara på material som bland annat 
mjölkkartonger, toalettrullar, kartonger, tidningar och papper så att man använder det flera 
gånger till pyssel och i leken. En förskollärare berättade att: 
 

Vi är inne i ett återanvändningstänk i samhället idag och Jag tycker att vi kan utvecklas mer på 
den fronten inom vår förskola, istället för att kasta gamla leksaker och köpa nytt kan vi istället 
tillsammans med barnen laga gamla leksaker och tillverka nya leksaker.  

 
Alla förskollärare på de miljöinriktade förskolorna ansåg att de var miljömedvetna och det 
gjorde att det blev lättare för de att föra det vidare och lära barnen. Vidare menade samtliga 
förskollärare att det är viktigt att man värnar om sin närmiljö. En förskollärare berättade att: 
 

Jag tror att om man som pedagog är miljömedveten och har intresset, kunskapen och miljötänket 
med sig hela tiden, då är det lättare att förmedla denna tanke och kunskap och intresset till 
barnen. Om man inte har det här miljötänket som pedagog då förmedlar man inte det vidare till 
barnen heller. Vi måste tänka ett steg längre, det är inte bara jag som ska leva i den här världen 
utan barnen är framtiden, det måste vi tänka på. Jag tror även att om man lär sig mest i 
barndomen och det man lärt sig då tar man med sig in i vuxenlivet.  

 
På de miljöinriktade förskolorna ansåg alla förskollärare att källsortering handlar om att man 
delar upp olika typer av avfall.  Vidare påpekade förskollärarna att det handlar om hur man 
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sorterar och varför man sorterar samt vart avfallet ska lämnas och vad som sedan händer med 
avfallet. En förskollärare berättade att:  

 
Källsortering för mig är att man delar upp soporna, så att alla sopor kommer på rätt ställe och 
att jag inte blandar ihop allt skräp och avfall och lägger fel eller lägger allt i en och samma 
soppåse.  

 
Fyra av förskollärarna ansåg att återanvändning av material är när man tar tillvara på skräp 
och annat som man tänkt kasta, dessa saker kan få en annan nytta och ett annat 
användningsområde. De resterande två förskollärarna påpekade att begreppet återanvändning 
handlar om att man använder det gamla materialet till något kreativt, det vill säga man 
behöver inte köpa dyra leksaker utan man kan tillverka egna utav gammalt skräp.  
 
Resultatsammanfattning 
Förskollärarna på de traditionella förskolorna utan miljöinriktning berättade att de inte var 
miljömedvetna och att de hade för lite kunskap gällande miljöarbete i förskolan. 
Förskollärarna tyckte att de gjorde för lite och att de önskade att de arbetade mer med 
miljöfrågor. Förskollärarna ansåg att källsortering handlar om att man tar hand om och 
sorterar sina sopor. Vad gäller återanvändning menade förskollärarna på att det handlar om att 
ta tillvara på material. Förskollärarna på de miljöinriktade förskolorna ansåg att de var 
miljömedvetna, detta gjorde att det blev lättare att lära barnen också. På de miljöinriktade 
förskolorna ansåg förskollärarna att källsortering handlar om att man delar upp olika typer av 
avfall.  Vidare påpekade förskollärarna att det handlar om hur man sorterar och varför man 
sorterar samt vart avfallet ska lämnas och vad som sedan händer med avfallet. Förskollärarna 
ansåg att återanvändning av material handlar om att man tar tillvara på skräp och använder det 
till något kreativt och tillverkar nya leksaker med barnen.  

Hur arbetar pedagoger och barn på förskolan med källsortering och återanvändning i 
traditionella respektive miljöinriktade förskolor? 

På de traditionella förskolorna utan någon miljöinriktning arbetade förskollärarna och 
barnen med källsortering på olika sätt. Flera av förskollärarna beskrev att barnen ibland fick 
följa med till soprummet och sortera soporna. De resterande två förskollärarna beskrev att de 
sorterade papper, plast, aluminium, mat och glas tillsammans med barnen och att barnen 
sedan fick sortera materialet i soprummet. De lät bara barnen följa med till soprummet någon 
gång ibland dock hade de ingen rutin på att barnen skulle få följa med dit varje gång, men 
förskollärarna ansåg att de behövde bli bättre på att ta med barnen dit oftare så att de kunde få 
en inblick i hur viktigt det är att källsortera. Vidare påpekade förskollärarna att de var 
medvetna om att det vore bra för barnen att få vara delaktiga och att få sortera själva. 
Dessutom framhävde förskollärarna att barnen var fullt medvetna om att soporna skulle 
sorteras och kastas i olika behållare. Vad gäller återanvändning beskrev två förskollärare att 
barnen lärt sig att inte slösa med det material som fanns på förskolan och att de visste att de 
skulle ta hand om de leksaker som fanns. Vidare beskrev de resterande fyra förskollärarna att 
man lagar leksaker och inte bara köper nytt hela tiden. Samtliga förskollärare berättade att de 
återanvänder allt möjligt och att de använder mycket till pyssel, barnen fick med hjälp av 
toalettrullar göra kikare, tomtar, påskkärringar och andra figurer. En av förskollärarna 
berättade att:  
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Vi Planterade växter, tillsammans med barnen har vi gjort små växthus i mjölkkartonger och för 
att påskynda fotosyntesen, fick barnen sätta en avskuren PET flaska över så att det blev som ett 
växthus.   

 
Och en annan förskollärare beskrev att:  
 

Vi arbetade med tema musik och melodifestivalen då tillverkade barnen mikrofoner av 
toalettrullar och målade dem med färg och glitter och satte en flirtkula på toppen så det blev en 
mikrofon, det var ett billigt och bra sätt att tillverka leksaker på.  

 
På de miljöinriktade förskolorna arbetade förskollärarna och barnen mycket med 
källsortering och återanvändning.  De hade gjort källsortering och återanvändning som en 
tydlig del i grundverksamheten. En förskollärare nämnde att man kunde leka fram kunskapen 
gällande källsortering genom lek, man leker att man går iväg och källsorterar tillsammans 
med barnen, de samtalar då om vad man gör med alla saker, vart allt tar vägen och varför man 
inte slänger alla sopor i en och samma påse. Vidare nämnde denna förskollärare att: 
 

Barnen kan mycket, de har med sig mycket hemifrån sina miljömedvetna föräldrar, för det tycker 
vi att vi har här, familjerna källsorterar hemma och barnen åker iväg till återvinningsstationen 
med sina föräldrar. Barnen lär sig från tidig ålder vart olika material ska slängas. Vi märker att 
barnen har det med sig mycket och de kan mycket gällande miljöarbete då kan vi komplettera 
och fylla på med mer miljöarbete här på förskolan.  
 

De resterande fem förskollärarna berättade att de utgick från barnen och deras intressen och 
frågor och byggde vidare på det.  De diskuterade barnens idéer och tankar och barnen fick 
vara medforskare och pedagogerna lät barnen få berätta vad de kunde och vad de vet och hur 
de ville gå vidare med arbetet kring källsortering. Vidare berättade förskollärarna att de 
samtalade med barnen om vad källsortering är och varför man sorterar. Samtliga förskollärare 
berättade att barnen själva fick skrapa sina matrester i en speciell hink eller i bruna påsar och 
följer sedan med ut och slänger påsarna i ett kärl i soprummet. Varav en av dessa förskollärare 
berättade att:  
 

För det första är barnen delaktiga i att följa med ut och slänga matavfall och mjölkkartonger i 
soprummet som vi har, det här är väldigt poppis hos barnen, de sköljer ur, plattar och går ut och 
slänger 2 gånger i veckan. Matavfallet får de följa med ut och slänga varje dag. Vi samtalar om 
varför vi delar upp soporna och vart alla sopor tar vägen.  

 
Alla förskollärare påpekade att Håll Sverige Rents hemsida har jättebra arbetsmaterial som är 
anpassat för förskolans verksamhet och att de utgick från det materialet. Vad gäller 
återanvändning av material, påpekade alla förskollärare att de hade kärl på avdelningen för 
pappersåtervinning, där fick barnen själva lägga i sitt papper och när det blev fullt gick de 
iväg med det till återvinningsrummet och lämnade. Samtliga förskollärare berättade att barnen 
fick så frön i olika skräp, som bland annat mjölk kartonger, tidningar som man viker som en 
kruka, äggkartonger och konservburkar. Barnen fick i den skapande verksamheten använda 
sig av toalettrullar när de tillverkar smällkarameller, tomtar och olika figurer. En av 
förskollärarna berättade att: 
 

Tillsammans med barnen bygger vi olika saker av mjölkkartonger, vi använder de bland annat 
till att frysa in is på vintern så barnen kan bygga med utomhus. Jag tar med mig mycket roligt 
material hemifrån som barnen kan använda när de bygger och tillverkar olika saker. Jag bygger 
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tillsammans med barnen, både jag och barnen tycker det är jätteroligt att skapa och tillverka 
nya saker.  

 
En annan förskollärare sade att: 
 

Vi har tillsammans med barnen byggt fågelholkar av mjölkkartonger och PET flaskor, dessa har 
varit välbesökta av fåglarna på vintern. I dessa hade vi solrosfrön, matolja och kokosfett. Vi 
doppade även leksaksformar i kokosfett och solrosfrön och la i frysen så att det stelnade sedan 
hängde vi upp det i träden så att fåglarna fick mat över vintern, barnen var överlyckliga att de 
kunde ta hand om fåglarna över vintern och ge dem mat.  

 
Fem av förskollärarna påpekade att de återanvände material som de hade tillgång till, det var 
mycket skräp men barnen tyckte att det var roligt att använda det. Barnen fick även leka med 
tomma ketchupflaskor, mjölkkartonger, PET flaskor och smör förpackningar i hemvrån. Den 
6:e förskolläraren påpekade att barnen på förskolan hade byggt stora raketer och hus av stora 
kartonger som de kunde leka i. Vidare betonade alla förskollärare vikten av att vara sparsam 
och inte slösa på toalettpapper, ritpapper och handdukspapper. Det krävs att man har 
närvarande förskollärare som ser och hör. En förskollärare berättade att: 
 

Istället för att ha krukor tog vi tidningspapper, sedan grävde vi ner tillsammans med barnen 
blomman och tidningspappret i jorden, eftersom det bryts ned, det är ett sätt att visa barnen att 
tidningspapper bryts ned av jorden om det får vara där länge.  
 

Vidare poängterade en annan förskollärare att barnen ser vilka material som kan sparas och 
återanvändas, hon menade på att barnen har intresset men det är pedagogerna som måste 
stimulera det.  
 
Resultatsammanfattning  
 
På de traditionella förskolorna utan miljöinriktning beskrev förskollärarna att barnen då och 
då fick följa med till soprummet och sortera soporna men att de inte hade någon rutin på det 
men förskollärarna ansåg dock att de behövde bli bättre på att ta med barnen dit oftare. Vad 
gäller återanvändning beskrev förskollärarna att barnen lärt sig att inte slösa med det material 
som fanns och att man lagar leksaker istället för att köpa nytt hela tiden. Förskollärarna 
berättade även att de återanvänder allt möjligt och använder mycket till pyssel. På de 
miljöinriktade förskolorna var källsortering och återanvändning en central del i 
grundverksamheten. Förskollärarna menade på att man kunde tillsammans med barnen leka 
fram kunskap gällande källsortering genom att man leker att man källsorterar. Vidare 
berättade förskollärarna att de samtalade med barnen om källsortering och återanvändning och 
de utgick från barnens intressen och deras frågor. Barnen fick i den skapande verksamheten 
använda gammalt skräp att återanvända, vilket de tyckte var jätteroligt eftersom de själva såg 
vilka material som kunde återanvändas. Barnen byggde bland annat stora raketer och hus av 
gamla stora kartonger som de sedan kunde leka i. Förskollärarna betonade även vikten av att 
lära barn att vara sparsamma med materialet på förskolan och inte slösa på toalettpapper och 
ritpapper etc.  
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Varför ska man arbeta med miljöfrågor i förskolan?  
Tre av förskollärarna på de traditionella förskolorna utan någon miljöinriktning poängterade 
att barnen är vår framtid, det är viktigt att de får en tidig kunskap om hur viktig vår jord är för 
att vi ska kunna leva och må bra i framtiden.  
En av dessa förskollärare berättade att: 
 

Jag tänker att det är viktigt att hjälpa barnen att förstå att vi alla påverkar vår miljö och att vi 
tillsammans har ett ansvar att göra så lite påverkan på vår jord och vår miljö.  

Vidare beskriver de tre resterande förskollärarna att det är viktigt med tidig introduktion så att 
det blir ett förhållningssätt hos barnen. Det kommer att ställas mer krav i framtiden på att man 
som förskollärare har en miljömedvetenhet menade en av förskollärarna. En annan 
förskollärare beskrev att: 
 

Miljöfrågor är viktigt för alla människor och jag önskar att vi arbetade mer med det i vår 
förskola. Att så tidigt som möjligt integrera barnen i miljöarbetet, att vi är rädd om miljön.  Allt 
som barnen lär sig i tidig ålder tror jag att barnen tar med sig upp i åldern. Man kan inte bara 
ha ett tillfälligt tema som vi har utan det här arbetet med källsortering och miljöarbete ska ingå i 
våra dagliga rutiner precis som att vi tvättar händerna före maten. Det är så jag vill arbeta.  

På de miljöinriktade förskolorna framhävde alla förskollärare att arbetet med miljöfrågor 
ingår i förskolläraruppdraget, samtliga pedagoger nämnde förskolans Läroplan och att där 
framgår det att pedagogerna ska lyfta miljöfrågor och få in miljöarbete i förskolan.  En 
förskollärare berättade att: 
 

 Det ingår i vårt uppdrag att barn ska få en grundsyn på, och en förståelse för hur saker och ting 
fungerar, att det är viktigt att ta hand om vårt skräp och allt avfall samt visa barnen att det är 
viktigt, även om man är liten kan man göra något. 

Vidare poängterade alla förskollärarna på de miljöinriktade förskolorna att det är viktigt att 
från tidig ålder börja med miljöarbete i förskolan, att man pratar om miljön och att allt hänger 
ihop och påverkar varandra och att vi individer kan bidra med mycket för miljön. 
Förskollärarna menade på att det är från tidig ålder som det är lätt att lära sig om miljöarbete 
och det är roligt att hålla på med miljöarbete speciellt när man brinner för miljöfrågor själv 
som förskollärare. Om barn får vara med i olika situationer som exempelvis källsortering så 
blir det ett naturligt val för dem i fortsättningen, barnen har varit med och de har fått 
erfarenheter.  Samtliga pedagoger påpekade att det är viktigt att på ett enkelt och roligt sätt 
presentera miljöarbetet för barnen.  Barnen tycker det är jätteroligt med miljöarbete och barn 
kan redan mycket eftersom många har det med sig hemifrån.  En av förskollärarna berättade 
att: 

Vi ska lära barnen i tidig ålder varför man ska värna om miljön, vi lever i en värld där vi är 
ganska hårda mot miljön och miljöfrågor kommer att bli viktigare och viktigare i samhället i 
stort, därför är det viktigt att arbeta med det på förskolan och integrera det i verksamhetens 
innehåll. Barnen gör som vi gör och inte som vi säger, därför är min roll som förskollärare 
oerhört viktig. 

Vidare ansåg förskollärarna att i dagens samhälle är det mer fokus på att man ska ta hand om 
miljön och att det är viktigt att barnen får med sig grunderna redan på förskolan, barnen lär 
sig väldigt snabbt. Pedagogerna ville att barnen blir miljömedvetna, de betonade vikten av 
pedagogernas eget intresse för miljöfrågor och att man är bra förebilder och visar barnen att 
miljöarbete är betydelsefullt. Vidare poängterade förskollärarna att det är viktigt att ge sig tid 
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och förklara för barnen och att visa barnen hur man gör eftersom barn gör som du gör, på det 
sättet låter man barnen själva vara delaktiga i processen. En av förskollärarna berättade att: 
 

Det krävs intresse från vuxna, barnen är intresserade och har en fantastisk förmåga att lära.  

Fem av förskollärarna påpekade att man ser i samhället i övrigt hur viktiga miljöfrågorna är 
och att det är förskollärarnas ansvar att lära barnen att tänka på miljöfrågor samt bli mer 
miljömedvetna. Vidare påpekade förskollärarna att de måste lyfta miljöfrågorna, för sin egen 
framtids skull, för barnens framtid och även jordens framtid.  
 
Resultatsammanfattning  
 
Förskollärarna på de traditionella förskolorna poängterade att barnen är framtiden, det är 
viktigt att de tidigt får kunskap om hur viktig vår jord är för att vi ska kunna leva och må bra. 
Det är viktigt med en tidig introduktion så att det blir ett förhållningssätt hos barnen. På de 
miljöinriktade förskolorna påpekade förskollärarna att arbetet med miljöfrågor ingår i 
förskolläraruppdraget. Vidare poängterade förskollärarna att det är viktigt att från tidig ålder 
lägga grunden och börja med miljöarbete i förskolan, att man pratar om miljön, att allt hänger 
ihop och påverkar varandra och att varje individ kan göra något för miljön. Förskollärarna 
påpekade även att pedagogers eget intresse för miljöarbete är viktigt så att de på ett enkelt och 
roligt sätt kan presentera miljöarbetet för barnen.  Barnen tycker det är roligt med miljöarbete 
och de kan redan mycket eftersom många har det med sig hemifrån. Förskollärarna 
poängterade också hur viktigt det är att förskolläraren är en bra förebild som visar barnen hur 
man gör för att ta hand om miljön eftersom barn tar efter vuxna och gör som vuxna gör.  

Vilka skillnader finns mellan traditionella och miljöinriktade förskolor vad gäller 
arbetet med källsortering och återanvändning? 
 I resultatet framgick det att det finns en viss skillnad vad gäller arbetet med källsortering och 
återanvändning i de traditionella och miljöinriktade förskolorna. Förskollärarna på de 
traditionella förskolorna ansåg att de ville jobba mer med miljöfrågor i förskolan men att de 
inte riktigt kommit dit än och de ansåg att de varken var miljömedvetna eller stor kunskap om 
miljöarbete. Vidare menade de att miljöarbete i förskolan inte var ett prioriterat område, det 
fanns annat som ansågs vara viktigare till skillnad från förskollärarna på de miljöinriktade 
förskolorna som ansåg att de var miljömedvetna och tänkte på miljöfrågor samtidigt som 
miljöarbetet var ett prioriterat område på dessa förskolor. En annan skillnad var att 
förskollärarna på de miljöinriktade förskolorna arbetade mer aktivt och djupgående med 
källsortering och återanvändning tillsammans med barnen, jämfört med vad förskollärarna på 
de traditionella förskolorna gjorde. På de miljöinriktade förskolorna var källsortering en 
central del i grundverksamheten och barnen fick vara med och sortera sopor dagligen jämfört 
med barnen på de traditionella förskolorna som bara fick följa med då och då till soprummet 
och sortera sopor. Ytterligare en skillnad var att förskollärarna på de miljöinriktade 
förskolorna samtalade mycket om vad källsortering är och varför man källsorterar dessutom 
utgick de mer från barnens intressen och deras frågor och de lät barnen berätta vad de vet och 
kan och hur de ville gå vidare med arbetet kring källsortering. Detta var dock något som 
förskollärarna på de traditionella förskolorna inte gjorde i samma utsträckning.  
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Resultat sammanfattning  
Det som framgick i resultatet var att förskollärarna på de traditionella förskolorna utan miljö-
inriktning inte var miljömedvetna och att bristen på kunskap gällande miljöarbete medförde 
att de inte arbetade mycket med miljöfrågor trots att det ingår i förskolläraruppdraget. På de 
miljöinriktade förskolorna däremot ansåg förskollärarna att de var miljömedvetna samt hade 
mycket kunskap gällande miljöarbete vilket medförde att de tyckte att det blev roligare att 
arbeta med det och även lättare att lära barnen också. På de traditionella förskolorna fick bar-
nen sällan följa med till soprummet och sortera sopor, vad gäller återanvändning beskrev för-
skollärarna att barnen lärt sig att inte slösa med material och man lagade leksaker istället för 
att köpa nytt. På de miljöinriktade förskolorna var källsortering och återanvändning en central 
del i grundverksamheten, barnen fick dagligen följa med och sortera sopor. Förskollärarna 
berättade att de tillsammans med barnen leker fram kunskap gällande källsortering, i leken 
utgår de från barnens frågor och de samtalar även med barnen kring begreppen. Barnen fick i 
den skapande verksamheten återanvända gammalt skräp till att tillverka raketer, stora hus av 
kartonger. Förskollärarna betonade även vikten av att lära barn att vara sparsamma med 
materialet på förskolan. Förskollärarna på de traditionella förskolorna poängterade att det är 
viktigt att tidigt introducera miljöarbete så att det blir ett förhållningssätt hos barnen, men för 
att det ska kunna ske behöver de vuxna både ha en miljömedvetenhet, intresse och kunskap. 
På de miljöinriktade förskolorna poängterade förskollärarna att arbetet med miljöfrågor ingår i 
förskolläraruppdraget dvs. att det är ett krav att utgå från förskolans läroplan. Det är även be-
tydelsefullt att i tidig ålder lägga grunden och börja med miljöarbete så det blir en naturlig del 
i förskolan för barnen. Det är viktigt att pedagoger är goda förebilder som visar barnen hur 
man kan göra för att ta hand om miljön, barn gör som vuxna gör, även pedagogers eget in-
tresse och kunskap gällande miljöarbete är viktigt för att på ett enkelt, lekfullt och roligt sätt 
kan presentera miljöarbetet för barnen. I resultatet framgick också att det fanns skillnader gäl-
lande arbetet med källsortering i de traditionella och miljöinriktade förskolorna. På de tradit-
ionella förskolorna ville man jobba mer med miljöfrågor men hade inte riktigt kommit dit än 
eftersom man ansåg att man inte var miljömedveten eller hade tillräckligt med kunskap medan 
förskollärarna på de miljöinriktade förskolorna ansåg att de var miljömedvetna samtidigt som 
de arbetade mer aktivt och djupgående med källsortering och återanvändning tillsammans 
med barnen, jämfört med vad de traditionella förskolorna gjorde.  

Diskussion 
 
I detta kapitel förs en diskussion kring metoden och resultatet i relation till den tidigare forsk-
ning som presenterades under litteraturgenomgången. Undersökningens syfte och frågeställ-
ningar är i fokus för diskussionen. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

Metoddiskussion 
Anledningen till att jag valde att göra intervjuer var på grund av att jag ville få mer djupgå-
ende svar och då passade det inte att göra observationer eller enkäter med tanke på att jag ville 
ta reda på hur förskollärare arbetar med källsortering och återanvändning och varför de arbe-
tar med miljöfrågor samt hur barnen gjordes delaktiga i arbetet.  I semistrukturerade intervjuer 
ställs samma frågor till alla respondenter och själva frågorna har öppna svarsmöjligheter vil-
ket betyder att respondenten kan ge breda svar samt svara fritt på frågorna. Jag valde denna 
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metod eftersom jag ville få breda svar från respondenterna samtidigt som jag ville få kunskap 
om vad de själva anser är viktigt. Enligt Bryman (2011) är intervjuaren i kvalitativa intervjuer 
intresserad av breda och detaljerade svar men vill samtidigt få veta respondentens ståndpunkt. 
Genom dessa typer av intervjuer vill forskaren att intervjun rör sig åt olika håll, detta för att få 
reda på vad respondenten tycker är viktigt och relevant. Alla pedagoger var positiva till att 
delta i intervjun de var pratsamma och gav utförliga svar på mina intervjufrågor, ingen förs-
kollärare verkade känna sig besvärad. Dock märkte jag att några av pedagogerna hade lätt för 
att komma in på andra saker som inte hade något med intervjufrågorna att göra, då hade jag 
som intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor som kunde leda respondenten tillbaka till frå-
gorna och själva ämnet.  Jag kände att jag fick utförliga svar från samtliga pedagoger på mina 
intervjufrågor, dessutom var svaren relativt likartade. Intervjufrågorna besvarar även mitt 
syfte och mina frågeställningar.   

Tillförlitlighet 
Med tanke på att jag genomförde tolv intervjuer på sex olika förskolor anser jag att resultatet 
är trovärdigt. Detta på grund av att jag slumpmässigt valde ut samtliga förskolor och trots det 
fick jag liknande svar från förskollärarna. Samtliga förskollärare på de traditionella försko-
lorna gav liknande svar på frågorna detsamma gällde de miljöinriktade förskolorna. Självklart 
kan det bero på att det är samma inom kommunen men att resultatet skulle kunna visa an-
norlunda om det gällde någon annan kommun i Sverige. Jag har tidigare aldrig genomfört 
intervjuer och har därmed inga förkunskaper och detta kan naturligtvis ha påverkat resultatet i 
min undersökning, vilket jag är medveten om.  Jag är dessutom fullt medveten om att resulta-
tet inte går att generaliseras med tanke på att jag enbart intervjuade tolv pedagoger i en kom-
mun i den här undersökningen men jag känner ändå att jag har fått en ganska bred syn på hur 
pedagoger arbetar med miljöarbete i förskolan samt hur barnen på förskolan görs delaktiga i 
arbetet med källsortering och återanvändning i traditionella respektive miljöinriktade försko-
lor. Och även varför man ska arbeta med miljöfrågor i förskolan samt fått en bredare syn på 
vilka skillnader som finns mellan traditionella och miljöinriktade förskolor. Jag anser därmed 
att jag fått en sann bild av hur det kan se ut. Dock upplevde jag att tolv intervjuer var för 
mycket eftersom mycket tid gick åt att transkribera svaren från intervjuerna, detta med tanke 
på den korta tid vi hade för att genomföra undersökningen.  

Validitet 
Vad gäller validiteten så har allt material samlats in på samma sätt, jag har använt exakt 
samma intervjufrågor under samtliga intervjuer, sättet att göra intervjuerna har inte varierat 
utan jag har använt samma intervjumetod. Jag anser att mina intervjufrågor är välformulerade 
och tydliga och jag upplevde inte att någon förskollärare missförstod frågorna men däremot 
märkte jag att frågorna gick in i varandra. Intervjufrågorna var utformade utifrån mina fråge-
ställningar, jag upplevde inte att det saknades någon fråga utan samtliga intervjufrågor besva-
rade mina frågeställningar. Vad gäller intervjuerna så har de genomförts i ett samtalsrum på 
alla förskolor där det inte fanns några störande ljud som kunde medföra att respondenten blev 
distraherad och tappade fokus och detta ledde till att det inspelade materialet kunde höras tyd-
ligt när det senare skulle transkriberas.  

Resultatdiskussion  
Resultatet i min undersökning visar att förskollärarna på de traditionella förskolorna utan mil-
jöinriktning ansåg att de inte var miljömedvetna och att de hade brist på kunskap gällande 
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miljöarbete och källsortering. Medan förskollärarna på de miljöinriktade förskolorna ansåg att 
de var miljömedvetna och mycket kunskap gällande miljöarbete, källsortering och återan-
vändning. Både Björneloo (2007) och Lärarförbundet (2008) påpekar att barn behöver i tidig 
ålder vistas bland pedagoger som är miljömedvetna och kunskap gällande miljöfrågor och 
som handlar resursbevarande. Vidare framgår det i Lärarförbundet (2008) att miljöarbetet blir 
som bäst när pedagogerna är engagerade och har intresset. Enligt min tolkning så stämmer 
detta, jag anser att det är förskollärares ansvar att göra barnen medvetna och väcka deras nyfi-
kenhet, lust och intresse för miljöfrågor och att värna om miljön.  Men för att de ska kunna 
göra detta behöver förskollärarna vara miljömedvetna intresset och kunskapen. Det börjar 
alltid hos pedagogerna, inte hos barnen det är de som måste introducera miljöarbete för bar-
nen. 
 
Vad gäller vilken kunskap förskollärarna hade gällande källsortering och återanvändning an-
såg samtliga förskollärare från både traditionella och miljöinriktade förskolor att källsortering 
handlar om att ta hand om och sortera sina sopor. Vad gäller återanvändning ansåg förskollä-
rarna att det handlar om att ta tillvara på skräpet och använda det till något kreativt och till-
verka nya leksaker med barnen. Av resultatet framgår det även att på de miljöinriktade försko-
lorna hade förskollärarna mycket kunskap gällande miljöarbete vilket medförde att de tyckte 
att det blev roligare att arbeta med det och även lättare att lära barnen också. På de miljöinrik-
tade förskolorna var källsortering och återanvändning en central del i grundverksamheten, 
barnen fick dagligen aktivt delta genom att följa med och sortera sopor.  Kahriman- Ozturk, 
Olgan och Guler (2012) påpekar i sin artikel att yngre barn lär sig om hållbar utveckling om 
de får möjlighet att delta i arbeten som handlar om hållbar utveckling. Austli (2012) skriver, 
genom att man källsorterar på förskolan så hindrar man att avfall hamnar fel och skadar mil-
jön och Persson och Persson (2011) nämner, genom att vi källsorterar våra sopor arbetar vi för 
en bättre miljö. Vidare påpekar Persson, Sjöström och Johansson (2007) och Brown (2008) att 
det är viktigt att sorterar sopor, genom att vi väljer att återvinna och återanvända material spa-
rar vi på stora mängder energi som annars skulle gå åt till att skapa nytt material av gammalt.  
Enligt min tolkning måste förskollärarna göra miljöarbetet praktiskt med barnen annars kom-
mer barnen inte i kontakt med miljöarbete heller. Källsortering och återanvändning är exem-
pel på konkreta sätt som man kan arbeta med miljöfrågor på förskolan. Barnen fick i den 
skapande verksamheten återanvända gammalt skräp till pyssel, att tillverka bland annat rake-
ter samt stora hus av kartonger etc. Förskollärarna betonade även vikten av att lära barn att 
vara sparsamma med materialet på förskolan. På de traditionella förskolorna fick barnen säll-
an följa med till soprummet och sortera sopor, och vad gäller återanvändning beskrev förskol-
lärarna att barnen lärt sig att inte slösa med det material som fanns på förskolan, barnen fick 
pyssla med gammalt material och man lagade tillsammans med barnen leksaker istället för att 
köpa nytt.  Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012), Ericsson och 
Holmström, Hållinder & Lundgren (1995) skriver att om barn och vuxna i förskolan exem-
pelvis arbetar med källsortering och återanvändning kan barnen i sin tur påverka hemmet så 
att en hållbar livsstil också blir en vardagsrutin för familjen.  
 
Förskollärarna berättade även att de tillsammans med barnen leker fram kunskap gällande 
källsortering, i leken samtalar och visar man hur det går till, man utgår från barnens frågor 
och förskollärarna samtalar även med barnen kring dessa begrepp. I rapporterna som Engdahl, 
Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012), Ericsson och Holmström, Hållinder och 
Lundgren (1995) skriver framgår det att, när förskollärarna utgår från barnens intressen och 
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deras frågor görs barnen till aktiva deltagare, men förutsättningen är att pedagogerna stödjer 
och vägleder barnen samt hjälper de att lägga grunden för en miljömedveten livsstil. Förskol-
lärarna på de traditionella förskolorna poängterade att det är viktigt att tidigt introducera mil-
jöarbete så att det blir ett förhållningssätt hos barnen, men för att det ska kunna ske behöver 
de vuxna vara miljömedvetna, ha intresset och kunskapen.  Även Björneloo (2007), Ogelman 
(2012) och Malmberg och Olsson (1998) påpekar att allt börjar hos pedagogerna och deras 
inställning till miljöfrågor själva. Vidare påpekade författarna att arbetet med att skapa miljö-
medvetenhet hos både vuxna och barn på förskolan, kan bidra till att öka miljömedvetenheten 
i vårt samhälle i framtiden. Vidare påpekar Kahriman- Ozturk, Olgan och Guler (2012) i sin 
artikel att det är under de tidiga åren i barns liv som de skapar sitt förhållningssätt gentemot 
miljöarbete, därför har förskolan en betydande roll när det gäller arbetet med detta. Enligt min 
tolkning är det är viktigt att göra miljöarbetet så konkret som möjligt för barnen, så att det blir 
tydligt för dem. Barn måste få vara delaktiga och ha en aktiv roll i aktiviteter som rör miljön, 
barn lär genom att själva få göra. Det är själva upplevelsen som jag tror är nyckeln till kun-
skap. Det är viktigt att barn får lära sig källsortera och vara sparsamma med material samt ta 
ansvar för sin närmiljö.  
 
På de miljöinriktade förskolorna poängterade förskollärarna att arbetet med miljöfrågor ingår i 
förskolläraruppdraget dvs. att det är ett krav att utgå från förskolans läroplan. Det är även be-
tydelsefullt att i tidig ålder lägga grunden och börja med miljöarbete så det blir en naturlig del 
i förskolan för barnen.  Thulin (2006) skriver att miljöarbete alltid har varit en viktig del i 
förskolans värld men i samband med införandet av Förskolans Läroplan (Lpfö 98 rev, 2010) 
har miljöarbetet fått en mer framträdande plats i verksamheten, eftersom det nu ingår i förs-
kolläraruppdraget att arbeta med miljöfrågor. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) är 
ett styrdokument som alla förskolor i Sverige ska följa.  
 
Pedagogers eget intresse och kunskap gällande miljöarbete är viktigt för att på ett enkelt, lek-
fullt och roligt sätt kan presentera miljöarbetet för barnen. Det är även viktigt att pedagoger är 
goda förebilder som visar barnen hur man kan göra för att ta hand om miljön, barn gör som 
vuxna gör. Detta är något som även framkommer i Björneloo (2007), Ogelman (2012) och 
Malmberg och Olsson (1998) att barn gör som pedagoger gör, därför är pedagogens roll vik-
tig, att denne agerar som en bra förebild, det är pedagogerna som har möjlighet att påverka 
barnen. Ansvaret ligger hos de, att hjälpa barnen att bli medvetna samt värna om miljön. Även 
Dewey och Hartman (2004) skriver att det bästa sättet att lära sig något på är genom praktiska 
övningar, det vill säga man lär genom att göra, ”Learning by doing”. I resultatet framgår även 
skillnaderna gällande arbetet med källsortering i de traditionella och miljöinriktade försko-
lorna. På de traditionella förskolorna ville man jobba mer med miljöfrågor men hade inte rik-
tigt kommit dit än eftersom de ansåg att de varken hade en miljömedvetenhet eller tillräckligt 
med kunskap medan förskollärarna på de miljöinriktade förskolorna ansåg att de vr miljö-
medvetna samtidigt som de arbetade mer aktivt och djupgående med källsortering och återan-
vändning tillsammans med barnen jämfört med vad de traditionella förskolorna gjorde.  

Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka hur förskolor med och utan miljöinriktning kan arbeta med 
miljöfrågor utifrån frågor om hur förskollärarna ser på och förhåller sig till begreppen källsor-
tering och återanvändning i det pedagogiska arbetet med barn avser jag att diskutera hur eller 
om miljöarbetet genomsyrar verksamheten och på vilket sätt den gör det. Resultatet visar att 
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de miljöinriktade förskolorna arbetade mycket med miljöfrågor, det var en central del i verk-
samheten, barnen deltog aktivt dagligen i arbetet med källsortering och återanvändning. Mil-
jöarbetet genomsyrar verksamheten i dessa förskolor. Förskollärarna var miljömedvetna och 
både intresset samt kunskapen fanns, och de ville väcka nyfikenhet, lust och intresse för mil-
jöfrågor. De utgick från läroplanen och strävansmålen inom området miljö. De traditionella 
förskolorna arbetade inte alls i samma utsträckning med miljöfrågor, miljöarbetet genomsyra-
des inte i deras verksamheter.  Barnen fick sällan vara delaktiga i miljöarbetet. Pedagogerna 
hade inte en miljömedvetenhet och kunskap, men de hade intresset vilket är en förutsättning 
om de vill skaffa dig mer kunskap. De prioriterade inte miljöarbete i förskolan, tiden gick åt 
till andra ämnen men inte till miljöarbete. Jag är oerhört tacksam över att pedagogerna på de 
traditionella förskolorna var så öppna och vågade berätta ärligt för mig att miljöarbete inte var 
ett prioriterat område på förskolorna. Min slutsats är att de traditionella förskolorna inte når 
upp till läroplanens strävans mål inom miljöarbete medan de miljöinriktade förskolorna gör 
det. De traditionella förskolorna måste arbeta mer med miljöfrågor med barnen eftersom det 
ingår i förskolläraruppdraget.  Bristen på kunskap medför att förskollärarna blir osäkra och 
väljer hellre att prioritera bort miljöarbetet. För att skaffa sig kunskap kan förskollärarna 
hämta tips och idéer från läroböcker, internet, förskole tidningar etc. och diskutera och reflek-
tera kring miljöfrågor i arbetslag och på avdelningsmöten. Dessa förskolor når inte upp till 
strävansmålen fastän det är ett krav, enligt skollagen måste förskolor nå upp till läroplansmå-
len, det är det dessa förskolor måste sträva efter. Miljöarbetet har alltid genomsyrat verksam-
heten på de miljöinriktade förskolorna. De har alltid haft läroplanen och strävansmålen inom 
miljöarbete i bakhuvudet när de genomfört aktiviteter med barnen.  Innan jag påbörjade min 
undersökning tänkte jag att resultatet självklart skulle visa att de miljöinriktade förskolorna 
arbetade mer djupgående eller på mer avancerad nivå med miljöarbete i jämförelse med de 
traditionella förskolorna. Det som överraskade mig var att resultatet visade att de traditionella 
förskolorna inte ens når upp till läroplanens strävansmål medan de miljöinriktade förskolorna 
arbetade så att de uppfyller strävansmålen men inget mer utöver det, de arbetar inte med det 
på en djupare nivå.  
 
Jag gör en återkoppling till min inledning, där jag presenterar förskolans uppdrag som är 
själva grundpelaren i förskolans verksamhet. Den måste alla förskollärare utgå ifrån. I försko-
lans läroplan framgår det att miljö är ett viktigt område att arbeta med inom förskolan, det 
ingår i strävansmålen. Detta visar på att det är viktigt att förskollärare på förskolan inser hur 
grundläggande det är att arbeta med miljöfrågor. Det står bland annat i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) att förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor, förskolan ska 
se till så att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till miljöfrågor samt förstå sin 
delaktighet i naturens kretslopp. Dessutom ska verksamheten hjälpa barn att förstå hur var-
dagsliv och arbete utformas så det bidrar till en bättre miljö både nu och i framtiden. Försko-
lan ska sträva efter att barn utvecklar intresse och förståelse för hur individen, samhället och 
miljön påverkar varandra och förskolans uppgift är även att ge barnen möjlighet att förstå hur 
ens egna handlingar kan påverka miljön. Genom bland annat arbetet med källsortering och 
återanvändning kan förskollärarna på ett tydligt och påtagligt sätt visa barnen hur de kan 
hjälpa till i miljöarbetet. Vår miljö är något som vi alla måste värna om i nutid och även i 
framtiden.  
 
Utifrån arbetet med min undersökning visar resultatet att det är viktigt att arbeta med 
miljöfrågor i förskolan samt att det idag ingår i förskolläraruppdraget, det är inget vi kan välja 
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bort som förskollärare. Men för att kunna göra detta måste förskollärarna ha intresset, en 
miljömedvetenhet samt kunskapen, för att på ett enkelt, lekfullt och roligt sätt kan presentera 
miljöarbetet för barnen och väcka deras nyfikenhet och lust att lära. Det är även viktigt att 
pedagoger är goda förebilder som visar barnen hur man kan göra för att ta hand om miljön, 
barn gör som vuxna gör. Det börjar alltid hos pedagogen och dennes förhållningssätt. Genom 
den här undersökningen och tidigare forskning kan vi se hur viktigt det är att arbeta med 
miljöfrågor för allas del och undersökningen visar också hur viktig pedagogens roll är i 
arbetet, för att kunna bjuda in barnen behöver pedagogerna presentera miljöarbetet för barnen. 
Genom att barnen praktiskt får delta i aktiviteter gällande miljöarbete kan barnen skaffa sig 
kunskap. Jag hoppas att mitt arbete har bidragit till att förskollärare runt om reflekterar kring 
hur viktiga miljöfrågor är samt att i förskolans styrdokument poängterar att i uppdraget ingår 
det att arbeta med miljöfrågor. Jag hoppas att förskollärare om de inte har kunskapen och 
motivationen, väljer att skaffa sig kunskap samt motivera varandra i arbetslagen så att ett 
intresse väcks och man utvecklar en miljömedvetenhet. Miljö är inte bara ett viktigt ämne i 
förskolan utan det är en stor, viktig global och samhällspolitisk fråga som berör och påverkar 
oss alla, vuxna som barn men även djur och natur. Arbetet med att skapa miljömedvetenhet 
hos både vuxna och barn på förskolan, kan bidra till att öka miljömedvetenheten i vårt 
samhälle i framtiden. Det är genom samarbete som vi kan göra skillnad. 

Förslag på vidare forskning  
Mitt förslag på vidare forskning skulle kunna vara att närmare studera de miljöinriktade för-
skolorna, hur mycket plats får de andra ämnena som ingår i förskolläraruppdraget så som, 
svenska, naturvetenskap, teknik, estetiska ämnen och matematik i dessa verksamheter? ef-
tersom miljöarbetet är i fokus och genomsyrar hela verksamheten på dessa förskolor.  
Genomsyrar de andra ämnena verksamheten också eller ges mindre plats till dessa ämnen?  
Man skulle dessutom kunna studera de traditionella förskolorna, om de brister lika mycket på 
de andra ämnena eller är det enbart miljöområdet?  
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Bilagor 
Bilaga 1 
Informationsbrev till förskolechefer och förskollärare angående medverkan i intervju 
 
Hej! 
Mitt namn är Yasmin Amel och jag läser näst sista terminen på förskollärarutbildningen vid 
Karlstads Universitet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete inom temat Biologi. Jag har valt 
att skriva om hur pedagoger arbetar med källsortering och återanvändning samt hur 
pedagogerna introducerar barnen i detta arbete.  För att kunna genomföra min undersökning 
behöver jag intervjua er pedagoger som arbetar på förskolan. Min studie bygger på en 
kvalitativ intervjustudie av förskollärare.  Jag ska genomföra mina intervjuer på 6 olika 
förskolor för att få ett brett utbud, detta för att sedan kunna jämföra olika förskolors arbete 
med källsortering och återanvändning.  Därför är det både viktigt och värdefullt att ni 
pedagoger på er förskola kan bidra med er syn och era erfarenheter i min undersökning.  
 
 I min undersökning är jag nyfiken på att ta del av pedagogers tankar, synsätt och erfarenheter 
av arbetet med källsortering och återanvändning. Mitt syfte är att ta reda på vilken syn 
pedagoger har på miljön och även se om förskolans pedagoger arbetar med källsortering och 
återanvändning tillsammans med barnen samt se hur de arbetar med källsortering och 
återanvändning av olika material tillsammans med barnen på förskolan. Jag bifogar även mina 
intervjufrågor i detta mejl så att förskollärarna kan förbereda sig inför intervjun. Jag kommer 
att förhålla mig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer i min undersökning. All 
information från intervjuerna kommer att behandlas anonymt, det betyder att namn på 
medverkande personer, förskolor och kommun inte kommer att nämnas i min undersökning.  
Det är endast jag som kommer ha tillgång till det inspelade intervjumaterialet och efter att 
mitt examensarbete har blivit godkänt så kommer jag att förstöra intervjumaterialet. Det är 
frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien även om 
du tackat ja innan. Intervjun kommer att spelas in med diktafon för att det sedan ska kunna 
vara till hjälp för mig när jag ska transkribera intervjuerna.  
 
För att kunna genomföra min studie behöver jag ha tillåtelse från den person jag önskar att 
intervjua. 
 
Namnteckning: ______________________________________ 
 
Datum: ____________________ 
 
Jag hoppas att du väljer att delta i intervjun!  
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig på 
E-post: xxxxxxxxx @ hotmail.com och mobiltelefon: 073-XXX XX XX 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Yasmin Amel 
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Bilaga 2  
INTERVJUFRÅGOR TILL FÖRSKOLLÄRARNA 
 
Ålder: 
Kön: 
Utbildningsår: 
 
1. Varför är det viktigt att arbeta med miljöfrågor på förskolan? 
 
2.  Berätta hur du som förskollärare uppfattar begreppen:  
 - Källsortering 
 - Återanvändning 
 
3.  Hur arbetar ni med källsortering och återanvändning i förskolan?  
 
4. Berätta hur du som förskollärare har inhämtat dina kunskaper om miljöarbete i förskolan? 
 - Har du gått någon kurs/utbildning med fokus på detta? 
   Läst litteratur? Internet? 
 
5. Berätta hur du som förskollärare arbetar med barnen kring källsortering och 
återanvändning? Och På vilket sätt deltar barnen i arbetet? 
 
6. Vilka material källsorterar ni? Och vilka material återanvänder ni? Och Hur återanvänder ni 
dem? 
 
7. Varför anser du som förskollärare att det är viktigt att källsortera och återanvända i 
förskolan? 
 
8. Berätta om dina kunskaper och erfarenheter gällande källsortering och återanvändning i 
förskolan. 
 
 
 
 
 
 


