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Sammanfattning: Eftersom jag anser att det är ytterst viktigt att värna om och ta tillvara på 

vår natur och miljö på rätt sätt, betämde jag mig för att undersöka hur medvetna barn i våra 

förskolor är om återvinning, olika material och dess livscykel. Jag ville se om det gick att 

märka någon skillnad i barns tankar om natur och olika material, i förskolor där ett aktivt 

arbete med hållbar utveckling pågick och förskolor som inte arbetade aktivt med detta. Jag 

ville också ta reda på vad hållbar utveckling betydde för förskollärarna och om de arbetade 

med detta på förskolan. Mina undersökningar visade mig att det går att finna vissa skillnader i 

medvetenheten hos barn, beroende på om pedagogerna inte arbetar med frågor rörande natur 

och återvinning eller om ett aktivt arbete finns. Jag såg även att hållbar utveckling som 

arbetsmetod är en bristvara i förskolor, även förskollärarnas engagemang var lägre än jag 

väntat mig.   

 

 

 

 

 

Nyckelord: Avfall, hållbar utveckling, material, medvetenhet, natur, respekt, skräp, tankar, 

återvinning. 
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Abstract: From my wiew it is most important to take care of our environment and that is why 

I decided to study preschool children and their knowledge of recycling and the lifecycle of 

different materials. I wanted to find out if children´s thoughts in preschools which worked 

with environmental issues were different from thoughts of children in preschools that did´nt. 

My studies showed that there is a slight difference in the environmental awareness of the 

children, depending on wether or not the teachers are relating to environmental issues in their 

daily activity with children. Also I wanted to look at the preschool teachers thoughts about 

sustainable development, and if they applied those in their daily work with children. My 

results indicated lesser use of the theme, as well as a lower commitment from preschool 

teachers than I had expected.  

 

 

 

 

Keywords: Sustainable development, material, awareness, nature, respect, litter, thoughts, 

recycling.  
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1 INLEDNING 
 

När man talar om hållbar utveckling är det lätt att se den stora bilden, föroreningar, utsläpp 

och sådant som faktiskt förstör vår jord mer och mer. Men om vi ska se till den lilla 

människan och vad vi kan göra, så kanske vi kan få grepp om situationen bättre och faktiskt 

känna att vi kan bidra till en bättre miljö, och en bättre framtid för oss men framför allt våra 

barn. Jag vill därför börja med barnen på våra förskolor och se vad som kan göras där, de är 

ändå vår framtid och jag anser att de har rätt att vara delaktiga i arbetet för vår framtid. Vad 

betyder hållbar utveckling för förskollärarna och hur tillämpar de detta i det dagliga arbetet 

med barnen? Hållbar utveckling i förskolan, hur medvetna är barn om vad som händer i vår 

natur exempelvis om vi kastar skräp på marken? Vet barnen vad olika saker är gjorda av och 

hur man återvinner dessa? Detta är några av de frågor jag ville söka svar på genom mitt 

arbete. Genom att besöka fyra förskolor där två av dem arbetade aktivt med hållbar utveckling 

och två som inte gjorde detta, ville jag ta reda på om det gick att märka skillnad i hur 

medvetna barn är om naturen och återvinning. Anledningen till att jag ville undersöka just 

detta område är att jag vill värna om vår framtid, jag anser att ju tidigare vi lär barnen respekt 

för vår natur desto större chans finns det att de i sin tur tar med sig detta i livet. Syftet med 

studien är att belysa vikten av ett arbetssätt ur hållbar synvinkel och hur detta kan påverka 

barnen i förskolan.   

 

1.1 Bakgrund 

 

Jag har alltid känt att naturen har en läkande kraft för kropp och själ, och för mig är det en 

självklarhet att respektera och värna om naturen och de resurser som vi utnyttjar. Mitt intresse 

för hållbar utveckling och återvinning i förskolan grundar sig i dessa självupplevda känslor. 

Av den anledningen valde jag att undersöka barns tankar och medvetenhet om återvinning, 

och hur pedagoger i olika förskolor arbetar med just hållbar utveckling och återvinning. Jag 

bestämde mig för att genom intervjuer ta reda på vad pedagoger har för syn på hållbar 

utveckling, och även vad barn har för uppfattningar om olika material som jag visade dem. 

Jag ville ta reda på om det finns mer man kan göra för att barnen ska få en sund syn på natur 

och återvinning. Genom att aktivt arbeta med hållbar utveckling i förskolan och inge en 

naturlig respekt för naturen, menar jag att vi troligen får mer medvetna barn som kommer 

vara delaktiga i skyddandet av vår nutida och framtida miljö. 

 

 

 

 I Lpfö 98 (reviderad 2010, s. 8) står bland annat under mål att förskolan skall sträva efter att 

barn utvecklar  

 

 Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

 Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman 

och livsfrågor i vardagen. 

 Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 
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”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska 

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 

framtid.” 

(Utbildningsdepartementet Lpfö 98, reviderad 2010 s. 7). 
 

1.2 Tidigare forskning 

 

Lubomira (2004) belyser att tidigare forskning kring området miljö och förskolebarns 

medvetenhet är mycket liten. Även Davies (2009) menar att även om intresset börjar tillta 

kring miljö och hållbar utveckling i förskolan så är det existerande forskningsmaterialet 

nästan obefintligt. Möjligheterna att kunna göra om och utveckla redan existerande 

forskningsexperiment inom detta område är enligt henne stor, då materialet alltjämt är 

avgränsat.       

 

1.3 Litteraturgenomgång 

 

1.3.1 Hållbar utveckling 
 

Begreppet hållbar utveckling kom fram i Brundtlandrapporten från 1987 där 21 länder 

representerades och deltog i framtagandet av denna miljörapport (Brundtlandrapporten 1987, 

& Holm 2008). Aldrig förr hade så många människor kommit samman för att diskutera 

miljöfrågor som då menar Bowden (2005). Där definerades kommissionens nyckelbegrepp 

”sustainable development” det vill säga hållbar utveckling som en global utveckling som ser 

till att vi har det vi behöver idag, men också säkrar att kommande generationer har tillgång till 

det de behöver i framtiden (Lindgren 1999, Brundtlandrapporten 1987 & Holm 2008). 

Följden blev en bred medvetenhet om miljö, vår framtid och våra naturresurser (Lindgren 

1999). Brundtlandrapporten innebar en ökad medvetenhet gällande ett flertal 

världsomfattande problem som krävde lösningar (Hägglund & Pramling Samuelsson 2009). 

Dock kan det lätt missförstås att hållbar utveckling enbart handlar om miljöfrågor, detta är 

inte helt rätt menar Holm (2008). Det vanligaste beskrivningen av hållbar utveckling är 

normalt genom tre dimensioner, den ekologiska, den sociala och den ekonomiska enligt 

honom. Förbrukningen av jordens resurser får inte bli så omfattande att nästkommande 

generation blir lidande menar Persson Gode (2011). Hägglund & Pramling Samuelsson 

(2009) menar att definitionen av hållbar utveckling i samspråk med utbildningsmålen innebär 

samordning av miljö, det sociala, och den ekonomiska aspekten. Även Agenda 21 som togs 

fram i Rio 1992 förespråkar ett internationellt samarbete för en hållbar utveckling (Agenda 21 

1992). Johansson (2007) menar att vi inte når hållbarhet hur vi än försöker, men att vi inte har 

något val eftersom världen och dess framtid är i fara om vi fortsätter som förut.  

 

1.3.2 Barn och Natur 
 

Enligt Agenda 21 (1992) utgörs nästan 30% av världens befolkning av ungdomar, det är 

därför av stor vikt att de är delaktiga i de beslutstaganden som kommer att påverka deras 

framtid. Dahlgren mfl (2007) belyser vikten av barnets tidiga, vardagliga kontakt med naturen 
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utanför tryggheten i hemmet. Denna kontakt menar de förmodligen har en grundläggande 

betydelse för hur barnet kommer att uppfatta naturen och dess egenskaper. Även Davies 

(2009) och Grodziééska-Jurczak mfl (2006) menar att barnets första levnadsår är de viktigaste 

då grunden läggs med värderingar och uppfattningar inför det liv som kommer, de menar att 

barn upp till sex år är extra mottagliga för vuxnas påverkan. Thomas & Thompson (2004) 

visar i sin forskning att barn idag håller på att förlora kontakten med naturen., de anser att 

barns kontakt med naturen är sammanlänkad med deras välmående. Davies (2009) anser att 

barn påverkas negativt om de isoleras från utomhusupplevelser, dock håller trenden på att 

vända. Barn vistas mer utomhus och hållbart lärande börjar få en större betydelse trots att 

forskningen inte kommit så långt ännu.  

 

Det sinnliga iakttagandet och användandet av utemiljön innebär för barnet att det blir 

känslomässigt tillfredsställt av detta samspel menar Dahlgren mfl (2007). När kroppen och 

alla sinnen är inblandade blir kunskapen lättare att ta in och mer konkret menar Molander mfl 

(2007). Vidare menar de att barn och natur hör ihop, ute i naturen blir sambandet mellan 

rörelse, samarbete och upptäckarglädje naturligt och självklart. De menar att om barnen får 

chansen att upptäcka naturen kan detta ge mersmak som i sin tur kan vara en start på ett 

livslångt lärande och intresse. Enligt Lubomira (2004) har det nära förhållandet mellan barn 

och natur en stor betydelse, arbetet med miljö kan anpassas efter deras egen utvecklingsnivå 

menar hon med exempelvis sånger och rim.  

 

Ända sedan den svenska skolans start under slutet av 1800- talet har naturen varit en viktig 

del i verksamheten enligt Sandberg (2008). Temat natur har existerat i skolan sedan dess och 

under de senaste 35 åren har naturen som pedagogiskt innehåll även varit en del av förskolans 

styrdokument enligt henne. I förskolegruppen kan arbetet med hållbar utveckling omsättas på 

en anpassad nivå enligt Persson Gode (2011), genom den skogs- och uteverksamhet som finns 

tillgänglig kan arbetet med kretslopp, återvinning, natur och människor utvecklas genom 

enkla medel. Genom att visa barnen att allting finns kvar och ingenting försvinner och hur allt 

hänger samman, kan man få barnen att utveckla en medvetenhet om sin egen betydelse i 

samhället menar hon. Begreppet naturorientering utvecklades i barnstugeutredningen detta 

syftade på naturvetenskaplig kunskapsutveckling för förskolebarn (Sandberg 2008). Vidare 

menar hon att naturorientering belystes som en grundläggande del i verksamheten, barnens 

naturliga upplevelse av natur, växter och djur blev en viktig del för att utveckla förståelse för 

just naturvetenskapliga fenomen och kunskap. Förskolan skulle erbjuda barnen en chans till 

betydelsefulla naturupplevelser, och genom dessa skulle utvecklandet av positiva känslor för 

naturen bli barnens behållning (Sandberg 2008). En viktig del av det svenska kulturarvet var 

känslan för naturen, detta skulle förskolan förmedla och ge liv åt menar hon. Vidare skulle en 

positiv framtidstro förmedlas av förskolan, barnen skulle genom att vistas i naturen skapa sig 

kunskap och medvetenhet, som skulle leda till förståelse för samspelet och det ömsesidiga 

beroendet mellan människa och natur. Hon menar att den genomgående linjen i texter 

angående förskolans verksamhet, visar att barn genom att befinna sig i naturen, upptäcka och 

utforska på egen hand utvecklar en känsla för förståelse, respekt, naturkänsla och kunskap om 

naturen och miljön.  

 

I Barnkonventionen (1989) belyses vid två punkter vikten av att utveckla respekt för 

naturmiljön och förhindrandet av risker och ovissheter som miljöförstöring innebär. Även 

Thomas & Thompson (2004) menar att engagemanget i vår miljö blir allt viktigare då riskerna 

för miljöförstöring succesivt ökar. Lubomira (2004) menar att det är en nödvändighet att barn 

redan i förskoleåldern ska inkluderas i arbetet med miljö för att utveckla en positiv relation 

sinsemellan. Även Grodziééska-Jurczak mfl (2006) belyser miljöutbildning som en lång och 



 

4 

 

 

nödvändig process för att utveckla förståelse för människans och naturens relation till 

varandra, de menar även att det borde vara en grundläggande del i utbildningen för alla 

världsmedborgare. Enligt Lubomira (2004) har förskollärarna inte förstått sin egen roll i 

arbetet med miljö, hon anser att lärarna skulle behöva anpassad utbildning för att kunna införa 

miljöutlärning i förskolan. Vidare menar hon att en obligatorisk introduktion av 

miljöutbildning skulle kunna förbättra den nuvarande situationen. Barn ska få möjlighet att 

utforska naturen, detta är den vuxnes ansvar menar Thomas & Thompson (2004). Barn har i 

stort sett lätt att lära om miljöproblem, så som klimatförändringar och återvinning bara de ges 

chansen menar de. Bowden (2005) hävdar att det lättaste sättet att effektivt skapa 

förutsättningarna för en hållbar framtid och miljö är att informera dagens ungdomar. Vidare 

menar han att med bättre kunskap om miljöfrågor kommer de unga att lära sig att tänka mer 

miljömedvetet och agera efter detta.                  

 

 

1.3.3 Återanvändning och återvinning  
 

I takt med att jordens befolkning ökade under 1900- talet ökade också den sammanlagda 

användningen av energi och material avsevärt (Holm 2008). Wickenberg mfl (2004) belyser 

även de hur den tilltagande befolkningen bidrog till den ökande konsumtionen och växande 

avfallsbergen, glas ersattes av papp, metall och plast och vi beräknades slänga upp till 430 

kilo skräp per person år 1999. Den alltjämt växande kosumtionen tär på jorden som 

naturresurs menar Holm (2008). Vidare skulle det enligt honom vara nödvändigt att minska 

det världsomfattande uttaget av just naturresurser med omkring hälften för att trygga det 

framtida miljöarvet och förhindra en total kollaps av naturresurssystemet. För att få bukt med 

de växande avfallsbergen menar Persson & Persson (2007) och Wickenberg, Nilsson & Sillén 

(2004) att de regler som Riodeklarationen från 1992 innefattar om återanvändning och 

återvinning måste följas. Saker som vissa kallar avfall kan utnyttjas av andra på nytt, kanske 

kan dessa saker få en ny funktion eller användas i ny produktion menar de. Under 1960- talet 

myntades uttrycket ”slit och slängprincipen” vilket innebär hög förbrukning av resurser som 

sedan kastas utan tanke på konsekvenser. Detta uttryck ansågs då enligt Persson & Persson 

(2007) vara den bästa mallen för samhällets utveckling. Dessvärre dröjde det inte längre än ett 

par årtionden innan landskapet började svämma över med läckande och luktande soptippar 

(Persson & Persson 2007). Tipparna blev till slut överfulla och tvingades stängas (Berns & 

Lundgren 2009). Vidare belyser Persson & Persson (2007) hur återanvändnings- och 

återvinningssystemen byggdes ut och sopor transporteras från Europa och USA till andra 

länder för en snabb lösning.  

 

 

Vid 1900-talets slut började slit och släng samhället att ifrågasättas och ansågs inte längre 

vara hållbart, återanvändning blev istället den förespråkande kampanjen enligt Berns & 

Lundgren (2009).  Dock belyser de att intresset för återvinning utvecklades seriöst först på 

1980-talet. Genom att källsortera sätts de olika materialen i omlopp vilket var bra menar de 

vidare, dock var ett av huvudmålen att separera de farliga avfallen från de mindre farliga. 

Lindgren (1999) beskriver att miljöförstöringen längre fram kan orsaka att vuxna men framför 

allt barn kan komma att bli sjuka av samhället vi lever i.     
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Enligt Persson & Persson (2007) är svenskar ganska duktiga på att återvinna, år 2005 såg det 

ut enligt tabellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt naturvårdsverket (2008) hade den totala mängden förpackningar och återvinningen 

minskat en del år 2008. Den sammanlagda återvinning var 81 procent, enligt den svenska 

förpackningsförordningen. Av dessa siffror var 59 procent materialutnyttjande och 22 procent 

energiåtervinning. 

 

 

 Målet för återvinning av 

material i % år 2008 

Faktiskt återvunnet 

material i % år 2008 

Metall 70 67 

Glas 70 94 

Plast 70 60 

Papper/kartong 65 74 

 

 

För träförpackningar rapporterade materialbolaget 100% återvinning under 2008 vilket var 

oförändrat från år 2007. Den uppgiften var baserad på hur förpackningsavfall av trä 

hanterades i hela landet. 

 

 

 1.3.4 Miljö och utveckling 
 

Miljön är hela vår jord enligt Allaby (2008), det är den plats där djur och människor kan söka 

skydd och mat för att överleva. Miljön består av vatten, berg, luft och mark menar han, och 

det är detta vi måste skydda för att rädda vår planet. Hur kan vi klara av de stora 

miljöproblemen som vi står inför undrar Johansson (2007), är det utförbart att göra detta 

samtidigt som vi blir lyckliga eller måste vi se till att bli lyckliga för att kunna se de problem 

som vi står inför och ta dessa på allvar. Riodeklarationen (1992) belyser miljö och utveckling, 

dess strävan anges genom en rad olika principer. Princip ett, tre, åtta och tio belyser 

människans rätt till ett hälsosamt liv i harmoni med naturen, en utveckling som ser till att 

människan idag såväl som imorgon har det den behöver, ett sundare produktions- och 

konsumtions beteende och ett deltagande av alla människor på en nivå som passar dem. Det 

långsiktiga handlingsprogrammet Agenda 21 syftar till att stater och individer på alla nivåer 

skall hjälpas åt i arbetet med miljö och utveckling här och nu men även senare i livet (Agenda 

21 1992). Enligt Grodziééska-Jurczak mfl (2006) innebär miljörelaterad utbildning en lång 

 Målet för återvinning 

av material i % år 

2005 

Faktiskt återvunnet 

material i % år 2005 

Metall 70 66 

Glas 70 96 

Plast 70 68 

Kontorspapper 75 50 

Papper/kartong 70 70.5 
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process, det krävs vissa färdigheter och utvecklandet av ett anpassat beteende . Detta är 

nödvändigt menar de för att förstå och acceptera förhållandet mellan människor, kultur och 

natur. Vi kan inte undvika användandet och förändrandet av vår miljö, därimot kan vi göra 

saker som är mer eller mindre bra menar Allaby (2008). Vidare menar han att det idag är 

många företag som försöker rätta till sina misstag och kompenserar för de tidigare skador de 

orsakat på naturen. Saker som fleece, papper, gamla däck och kompost används i 

nyproduktion och bidrar till en hållbar utveckling menar han.  

      

 

1.3.5 Konsumtion och resursförbrukning 
 

I Agenda 21,  kapitel 4 tas frågor angående konsumtionsnivåer och resursförbrukning upp, 

vad som måste göras för att förändra dessa trender för att kunna sikta mot målet om en 

långsiktig hållbar utveckling (Agenda 21 1992). Vidare under samma kapitel belyses vikten 

av att användning av naturresurser som ger upphov till ohållbar förbrukning särskillt bör 

observeras. Även Hagberg (2008) belyser problemen med konsumtionen i dagens samhälle, vi 

sorterar bättre men konsumerar desto mer. Björklund mfl (2008) påvisar att den stora 

konsumtionen av förpackningar ligger till grund för onödig förbrukning av resurser och energi 

som i sin tur leder till stora utsläpp av växthusgaser. Vidare menar de att papper är den bästa 

förpackningen att använda då den orsakar lägst utsläpp och aluminium är den sämsta då den 

orsakar stora utsläpp av växthusgaser och är mycket energikrävande. Genom att konsumenter 

såväl som producenter ökar sin återanvändning förutsätts mängden avfall kunna minska enligt 

Agenda 21 (1992). Johansson (2007) ifrågasätter vad vi egentligen konsumerar när vi 

konsumerar, tänker vi på arbetskraften som ligger bakom och hur landskapet påverkas av 

själva produktionen. Som konsument har man en stor chans att påverka beroende på vad man 

köper menar Bowden (2005), väljer man miljövänliga varor och tjänster kan detta sända ut 

positiva signaler till omgivningen som i bästa fall också kommer påverka deras val. Azar 

(2008) belyser den naturliga växthuseffekten vilken får sin förmåga framförallt från 

vattenånga och koldioxid. Detta är något som vi människor påverkar och förstärker genom 

förbränning av fossila bränslen och avverkning av skog menar han vidare.  

1.4 Syfte 

 

Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur förskollärare arbetar med konceptet hållbar 

utveckling i förskolan, sett från perspektivet natur och återvinning. Jag ville också ta reda på 

hur medvetna barn i förskolan var om återvinning och vad olika material är gjorda av. Till sist 

ville jag jämföra om det kunde märkas någon skillnad i barnens tankar beroende på om 

förskolan arbetade aktivt med natur och återvinning eller inte.  

1.5 Frågeställningar 

 

Mina frågeställningar är följande:  

 

1) Vad betyder begreppet hållbar utveckling för förskollärare?  

2) Hur tillämpar förskollärare arbetet med hållbar utveckling i förskolan och i barngrupp? 

3) Hur delaktiga är förskolebarn i arbetet med miljö och återvinning? 

4) Vet förskolebarn mer om återvinning om ett aktivt arbete finns på förskolan? 
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2 METOD 

2.1 Urval 

 

Jag valde att undersöka fyra förskolor där jag intervjuade sammanlagt 18 barn i åldrar från 

fyra och ett halvt till fem år och åtta förskollärare. Jag intervjuade sammanlagt sju barn på två 

förskolor som inte hade någon specificerad inriktning i sin verksamhet. Jag intervjuade 

därefter elva barn på de två förskolor som inriktade sitt arbete på natur och miljö. Tanken var 

från början att jag skulle intervjua lika många barn på alla fyra förskolor, då jag inte fick 

godkännande av alla föräldrar i tid blev antalet ojämnt. Jag lämnade ut informationsblad till 

alla föräldrar där jag bad om deras underskrift att barnet skulle få delta i min studie, 

föräldrarna fick godkänna detta och sedan lämna in blanketten till förskollepersonalen.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Jag använde mig av intervjuer och spelade in dessa på min telefon, för att sedan kunna 

transkribera svaren. Efter att jag skrivit ner mina intervjuer analyserade jag dessa.   

2.3 Procedur 

 

Jag började med att ringa upp fem förskolor för att presentera mig och vad mitt 

examensarbete skulle handla om, efter att fyra förskolor tackat ja till att delta i mina intervjuer 

åkte jag ut med medgivandebrev (se bilaga 1). Dessa delades ut till sju av förskolan utvalda 

föräldrar för påskrift om deltagande. Som undersökningsmetod valde jag att använda mig av 

intervjuer. Dessa intervjuer utfördes enskilt både när jag intervjuade barn som förskollärare, 

detta val gjorde jag då jag inte ville att någon skulle påverkas av den andres svar. Jag skrev ett 

introduktionbrev som lämnades ut till de berörda barnens föräldrar, på de av mig utvalda 

förskolorna för en godkännande underskrift. Jag ställde tio frågor var till barnen och de 

informerades om att de inte behövde svara om de kändes svårt. Även förskollärarna bad jag 

svara på sammanlagt tio frågor. Jag valde att använda mig av inspelning på min telefon då jag 

ville koncentrera mig på själva intervjun och frågorna utan att missa något viktigt svar. 

 

2.4 Analysmetoder 

 

Jag har intervjuat 18 barn som alla var fem år på fyra olika förskolor där två förskolor 

arbetade utan inriktning på natur och återvinning och två arbetade aktivt med detta. Jag 

frågade barnen tio frågor var där fokus låg på miljö och återvinning (se bilaga 2). Mitt mål var 

att ta reda på om det kunde märkas skillnad i barns svar beroende på vilken förskola de gick 

på.   

 

Jag intervjuade även åtta förskollärare på de fyra förskolor jag besökte, jag ställde tio frågor 

till var och en rörande hållbar utveckling, natur och återvinning (se bilaga 3). Jag ville se om 

det gick att dra paralleller mellan det aktiva respektive icke aktiva arbetet med hållbar 

utveckling på förskolorna och barns medvetenhet och tankar kring detta.  
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3RESULTAT 
 

Mitt fokus låg främst på att ta reda på hur arbetet med natur och återvinning på förskolor med 

inriktning på just det området fungerade, respektive förskolor som inte hade den inriktningen. 

Jag ville genom detta se om skillnad kunde märkas i barns tankar kring natur och återvinning. 

Detta är kopplat till mina frågeställningar.  

 

 

3.1Resultat från barnintervjuer 
 

Genom mina första två frågor ville jag ta reda på om barnen brukade vara ute i naturen och 

om de tyckte om detta, fråga tre syftade att ta reda på vad barnen helst gjorde när de var ute 

(se bilaga 2, fråga 1-3). Av 18 barn svarade tio endast ja eller mmm på fråga ett och två, de 

övriga åtta barnen gav mer utförliga svar. På fråga tre svarade sju barn att de gillade att leka, 

de övriga elva barnen svarade andra saker som plocka blåbär, grilla, pyssla och leta efter 

sniglar.  

 

Genom att ställa frågorna 4-10 syftade jag till att ta reda på om skillnader kunde uppfattas 

beroende på om ett aktivt arbete med återvinning fanns eller inte. 

 

Fråga 4: Kan det hända att du hittar skräp på marken när du är ute? 

 

På förskolorna utan inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

tre lite,  

en jag vet inte, 

tre ja.  

 

På förskolorna med inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

en ibland, 

fyra nickar, 

sex ja. 

 

Fråga 5: Varför tror du att människor slänger skräp på marken? 

 

På förskolorna utan inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

fem inge bra, 

två vet inte. 

 

På förskolorna med inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

nio inge bra,  

två vi sjunger den där sången.  

 

 

Inför frågorna sex till tio visade jag olika saker gjorda av olika material för barnen för att 

sedan kunna ställa frågor om dessa (se bild 1).  
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Bild 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 6a: Vad är denna gjord av? (Plastburk) 

 

På förskolorna utan inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

fem plast, 

en jag vet inte, 

en creme fraische. 

 

På förskolorna med inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

tio plast, 

en jag vet inte. 

 

Fråga 6b: Vad händer om man slänger den ute i naturen? 

 

På förskolorna utan inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

fyra den försvinner, 

två jag vet inte, 

en den försvinner inte. 

 

På förskolorna med inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

fyra försvinner, 

fem vet inte, 

två försvinner inte. 
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Fråga 7a: Vad är denna gjord av? (glasburk) 

 

På förskolorna utan inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

alla sju glas.  

 

På förskolorna med inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

alla elva glas.  

 

Fråga 7b: Vad händer om man slänger den ute i naturen? 

 

På förskolorna utan inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

fyra försvinner, 

tre försvinner inte. 

 

På förskolorna med inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

fyra försvinner, 

tre vet inte, 

fyra försvinner inte.  

 

Fråga 8a: Vad är denna gjord av? (Äpple) 

 

På förskolorna utan inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

alla sju äpple.  

 

På förskolorna med inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

alla elva äpple. 

  

Fråga 8b: Vad händer om man kastar den i ute naturen? 

 

På förskolorna utan inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

fem försvinner, 

en jag vet inte, 

en försvinner inte. 

(se fig 1) 

  

På förskolorna med inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

två försvinner, 

nio blir till jord. 

(se fig 2) 

 

Fråga 9a: Vad är denna gjord av? (Pappkartong) 
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På förskolorna utan inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

tre plast, 

en papper, 

en paket, 

två vet inte. 

(se fig 3) 

  

På förskolorna med inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

fyra plast, 

en papper, 

fem kartong, 

en mjölkkammare. 

(se fig 4) 

 

Fråga 9b: Vad händer om man kastar den ute i naturen? 

 

På förskolorna utan inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

fyra försvinner, 

en vet inte, 

två försvinner inte. 

  

På förskolorna med inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

tre försvinner, 

fem vet inte, 

tre försvinner inte. 

  

Fråga 10a: Vad är denna gjord av? (Metallburk) 

 

På förskolorna utan inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

tre plast, 

en metall, 

en stål, 

två vet inte. 

  

På förskolorna med inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

sju plast, 

en metall, 

en plåt, 

två vet inte. 

  

Fråga 10b: Vad händer om man kastar den ute i naturen? 

 

På förskolorna utan inriktning mot natur och miljö svarade: 
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fem försvinner, 

två försvinner inte. 

  

På förskolorna med inriktning mot natur och miljö svarade: 

 

tre försvinner, 

två vet inte, 

sex försvinner inte. 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1, svar på  fråga 8b: Vad händer om man kastar äpplet naturen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2, svar på fråga 8b: Vad händer om man kastar äpplet i naturen? 
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Fig 3, svar på fråga 9a: Vad är denna gjord av? (Pappkartong) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4, svar på fråga 9a: Vad är denna gjord av? (Pappkartong) 

 

 

 

3.2 Resultat från förskollärarintervjuer 
 

Jag ville ta reda på vilket förhållningssätt förskollärare har gentemot hållbar utveckling, natur 

och återvinning. Genom att ställa tio frågor som alla var relaterade till detta område ville jag 

se om likheter och olikheter kunde ses på de olika förskolorna. (se bilaga 3)   

 

Frågorna 1-3 fokuserade på hållbar utveckling, frågorna 4-7 fokuserade på natur och skräp 

och slutligen frågorna 8-10 som fokuserade på återvinning. Pedagog 1-4 arbetar på de två 

förskolor som inte hade natur och miljö som inriktning och pedagog 5-8 arbetar på de två 

förskolor som inriktade sig på natur och miljö. 
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Fråga 1: Vad betyder hållbar utveckling för dig?  

 

 Utveckling åt rätt håll Återvinna Vara rädd om det vi har 

Pedagog 1-4 2 2  

Pedagog 5-8  1 3 

 

Fråga 2: Hur arbetar du med hållbar utveckling i förskolan och i barngruppen? (se fig 5) 

 

 Hela tiden Återvinning Inte i barngrupp 

Pedagog 1-4 1 1 2 

Pedagog 5-8 2 2  

 

Fråga 3: Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med hållbar utveckling? 

 

 Det man får med sig som barn blir naturligt Självklarhet 

Pedagog 1-4 4  

Pedagog 5-8 3 1 

 

Fråga 4: Vistas ni mycket ute i naturen? 

 

 Ja Delvis Nej 

Pedagog 1-4 2 2  

Pedagog 5-8 4   

 

Fråga 5: Händer det att ni hittar skräp ute med barnen och att det blir diskussioner kring detta? 

 

 Ja Nej 

Pedagog 1-4 4  

Pedagog 5-8 4  

 

 

Fråga 6: Deltar ni i skräpplockardagar? 

 

 Ja Vad är det? Nej 

Pedagog 1-4 1 1 2 

Pedagog 5-8 4   

 

Fråga 7: Har det lett till vidare intresse hos barnen och möjliggjort exempelvis temaarbete 

rörande skräp? 

 

 Ja Delvis Nej 

Pedagog 1-4 1 1 2 

Pedagog 5-8 3 1  
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Fråga 8: Är barnen aktiva i arbetet med återvinning på förskolan? (se citat nedan och fig 6) 

 

 Ja, så mycket som möjligt Delvis Nej 

Pedagog 1-4 1 2 1 

Pedagog 5-8 3 1  

 

Fråga 9: Tycker du att det är viktigt att lära barn återvinna? 

 

 Ja Nej 

Pedagog 1-4 4  

Pedagog 5-8 4  

 

Fråga 10: Varför är det viktigt för dig?   

 

 För att det ska bli en naturlig 

del i barns vardag 

För att påverka Så barnen för det vidare 

till sina föräldrar 

Pedagog 1-4 1 2 1 

Pedagog 5-8 3  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5, svar på fråga 2. 

 

 

På en av de förskolor jag undersökte som inte hade ett aktivt arbete med natur och återvinning 

svarade de två förskollärarna som jag intervjuade såhär på frågan: Är barnen aktiva i arbetet 

med återvinning på förskolan? 

 

”Ja det är ju pappersåtervinning och komposten. Det är väl det enda vi kan återvinna här, vi 

har en liten holk där vi stoppar batterier i. Vi har ju inte nån sopsortering här annars.”  
(Förskollärare 1 på förskola 1) 
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” Jag har nog inget aktivt återvinnande arbete känns det som. Nej, det känns inte som vi har 

det, sen att vi kan använda sånt som du kan slänga det gör vi. Men det här med att lära 

barnen vad som händer med en petflaska och hur den kan återanvändas av fabriken, så har vi 

inte jobbat. Det finns ju förskolor som går till dom här sopcontainrarna men det har ju inte vi 

gjort.” 
(Förskollärare 2 på förskola 1) 

 

På den andra förskolan som jag undersökte som inte heller arbetade aktivt med natur och 

miljö svarade de två förskollärarna jag intervjuade där såhär på samma fråga: 

 

” Ja man försöker ju föra in det så mycket som det är möjligt naturligt, att man går till 

komposten att man använder saker igen att man går med soporna, att man inte tar för mycket 

papper när man går på toaletten. Kanske inte som tema eller så men jag försöker få in det 

naturligt. Sedan vet jag också att dom jobbat här med kompostering tror jag, då hittade dom 

maskar i den.” 
(Förskollärare 3 på förskola 2) 

 

” Ja det gör jag, alla gör det väl i olika storleksgrader men man sorterar ju papper, först gör 

man dom ju medvetna om att det som inte kan användas mer det lägger man i återvinningen, 

sedan går vi ju till soprummet och lägger dom i soptunnan där. Sen kanske när man står där 

pratar man om vad som händer, vad dom gör vidare med det här papperet. Sedan övrigt, 

plast och sånt använder vi ju inte här så det kan vi ju inte visa på då mer än när vi är ute i 

naturen. Men vi sorterar ju inte eftersom vi inte använder det här.” 
(Förskollärare 4 på förskola 2) 

 

 

På förskolorna där de arbetade aktivt med hållbar utveckling – natur och återvinning svarade 

pedagogerna så här på frågan om barnen är aktiva i arbetet med återvinning på förskolan. 

 
 

”Nu är det ju som jag sa små barn på ett och två år, men dom följer med och lägger papperet 

i behållaren där papper ska vara och där plast ska vara. Men dom har inte varit med nästa 

steg till soprummet.” 
(Förskollärare 5 på förskola 3) 

 

”Dom som är kvar på eftermiddagen frågar om dom får följa med till soprummet och då visar 

man ju att här stoppar vi papper och här kartonger och här är matresterna. En nackdel är att 

man aldrig får se dom här matresterna bli till jord någon gång.” 
(Förskollärare 6 på förskola 3) 

 

”Ja barnen är med, dom slänger maten när dom ätit upp och de följer med till komposten och 

ser att maten går in och det vi får ut är jord, sedan är dom med och planterari jorden som vi 

fått. Så barnen ska liksom vara med, dom är med ner till återvinningen så vi ser till att dom är 

med i allt där.” 
(Förskollärare 7 på förskola 4) 

 

”Vi försöker ju få dem intresserade av det, vi har ju bygghörnan ute till exempel där barnen 

använder återvinningsmaterial att bygga med. Vi försöker också säga att om det är någonting 

som går sönder kan man prova på att laga det, det är det första vi tänker på. Man försöker ju 

föra över det till barnen att det kanske går att laga eller kanske använda till något annat.” 
(Förskollärare 8 på förskola 4) 
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Figuren nedan förtydligar svaren jag fick på ovanstående fråga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6, svar på fråga 8. 

 

4 DISKUSSION   

 
Varför hållbar utveckling? 

 

Hållbar utveckling kan innebära så många olika saker beroende på vilken synvinkel man ser 

den från. Dock hör allt ihop i slutänden när man tar en närmare titt på begreppet och dess 

olika delar. Summers mfl (2003) säger att utbildning om hållbar utveckling gör att människor 

ökar kunskapen om, värderingar, och färdigheter som gör att man lättare kan delta i beslut 

som rör kvaliten i livet här och nu men utan att för den delen påverka eller skada vår planet i 

framtiden. Vidare menar de att detta gäller såväl på den individbaserade nivån såväl som på 

den kollektiva nivån, både globalt och lokalt. För att förskollärarna ska kunna skapa intresse 

för hållbar utveckling och kunna föra detta vidare menar jag att det krävs utbildning. Jag 

menar att det är svårt att föra något vidare som man själv inte har tillräcklig kunskap om. 

Lindgren (1999) anser att utbildning är nyckeln till miljöarbetet och för förståelsen av en 

framtida hållbar utveckling. Miljöutbildning krävs på alla nivåer menar han vidare, från 

förskolan till skolan. Jag anser att det är just i förskolan vi måste börja arbetet för vår framtid, 

det vi får med oss i ung ålder anser jag blir något naturligt som möjliggör präglan av våra 

framtida val. Spolander (2008) belyser att det inte handlar om att just du måste ändra hela ditt 

liv och göra allting rätt, utan att du ändrar ditt tankesätt och inställning. Det är viktigare att du 

vet att dina handlingar bidrar till hur vår jord kommer må nu och i framtiden menar han. För 

den som bestämt sig för att bidra till en bättre miljö och ändra sin livsstil, menar Jansson & 

Henrikson (2009) att det finns många enkla sätt som inte kräver så stora uppoffringar att det 

blir ohållbart. De menar att vi bland annat kan återanvända kläder till fler barn, undvika att 

köpa plastpåsar i matvarubutiker och istället använda tygpåsar, köpa närproducerat, panta 

flaskor och burkar och sortera mera.    
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Enligt undersökningar utförda 1994 visade det sig att barn var relativt välupplysta angående 

miljöfrågor (Strong 1998). Hon anser att den viktigaste källan till information om miljö och 

hållbar utveckling faktiskt är skolan och dess lektioner och projekt. Detta är ett sätt menar hon 

att fästa tankar och information i barns huvud, antingen för att de måste lära sig inför ett test 

eller för att de är aktivt involverade i exempelvis, att gräva ned olika föremål i marken för att 

vid ett senare tillfälle se vad som har förmultnat (Strong 1998). För att detta ska kunna 

fungera i förskolan såväl som i skolan menar jag att pedagogerna måste ha en utbildning i 

ämnet, precis som alla andra ämnen så kräver hållbar utveckling förkunskaper för att kunna 

lära ut på rätt nivå. Pramling Samuelsson mfl (2008) belyser vikten av förskollärarnas egna 

kunskaper och intresse, genom att berätta om bland annat återvinning på ett spännande sätt 

inspireras barnen. Förskollärarna ska hjälpa barnen till ett lärande som gör att de själva börjar 

reflektera och ta egna initiativ enligt Pramling Samuelsson mfl (2008). För att kunna arbeta 

med hållbar utveckling i förskolan måste man veta vad begreppet innebär och själv välja ut de 

delar som passar de involverade bäst anser jag.  

 

 

Hållbar utveckling i förskolan, eller inte? 

 

Jag valde att fokusera på natur och återvinning när jag undersökte förskolorna och den första 

frågan jag ville ha svar på var: Vad betyder egentligen begreppet hållbar utveckling för 

förskollärarna? Är förskollärarna idag upplysta och utbildade för att kunna föra vidare en 

hållbar syn till våra barn i förskolan, eller är detta något som inte anses vara viktigt i 

lärandeprocessen? Svaret på min första frågeställning varierade mycket mellan de olika 

förskolorna och pedagogernas tankar. De menade att begreppet innebar att vara rädd om vår 

jord så den räcker åt dagens och morgondagens generation. Jag fick även svar som; att sortera 

och återanvända, att leva gott på vår jord utan att utarma den, att vara rädd om det vi har och 

att värna om vår framtid (se fråga 1 under resultat från förskollärarintervjuer). När jag 

intervjuade förskollärarna om vad hållbar utveckling innebar för dom, upplevde jag att 

majoriteten tänkte efter lite extra innan de svarade, två av dem uttryckte att det var en svår 

och stor fråga. Hållbar utveckling är ett stort begrepp som kan vara svårt att förstå anser jag, 

dock svarade i princip alla förskollärarna i linje med det jag har läst om hållbar utveckling och 

dess  innebörd. 

 

 

Min nästa frågeställning var: Hur tillämpar förskollärare arbetet med hållbar utveckling i 

förskolan och i barngrupp? När jag ställde frågan om hållbar utveckling och arbetet med detta 

i barngrupp till förskollärarna svarade sju av åtta att de komposterar, en svarade att hon inte 

arbetar med hållbar utveckling i barngruppen (se fig 5, fråga 2). I övrigt talade förskollärarna 

mycket om att vara i naturen och att samtala med barnen om vad som är bra respektive dåligt 

att utsätta den för. Enligt Dahlgren mfl (2007) har barnets dagliga kontakter med naturen 

avsevärd inverkan på hur barnet kommer att uppfatta sin miljö och dess egenskaper. På en av 

förskolorna berättade pedagogerna att de hade höns på förskolan, dit tog de med sig barnen 

för att mata och i sin tur få ägg av dem vilket bidrog till att barnen fick se ett naturligt 

kretslopp menade de. Där hade de även egen kompost som barnen och förskollärarna skötte 

tillsammans, de lade in sin kompost för att få se processen och till sist få jord som de 

planterade med och odlade egna potatisar. Detta skedde på en av förskolorna som arbetade 

aktivt med natur och återvinning. På en av förskolorna som inte arbetade aktivt med hållbar 

utveckling, visade det sig att förskollärarna lade vikten vid naturen och enklare 

återanvändning i form av att använda exempelvis korkar och mjölkförpackningar i olika 
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kreativa skapandelekar. Lubomira (2004) hävdar att hennes undersökning visar att barn 

mellan fem och sex år kan benämna några av de saker som vi bör tänka på i naturen. Exempel 

på sådana saker kan vara att inte plocka blommor, inte bryta grenar, kasta skräp i soptunnor 

och mata fåglar enligt henne. Vad de därimot inte förstod var att allting som vi behöver och 

använder kommer av naturen, de visade inte heller något intresse för miljöfrågor menar hon 

vidare. 

 

Varför är det då så stor skillnad i förskollärarnas inställning och engagemang vad gällande 

hållbar utveckling? Kan det bero på vilken generation pedagogerna tillhör? Jag menar att de 

äldre förskollärarna kanske inte själva är uppvuxna i ett samhälle där hållbar utveckling var 

viktig, och därför inte själva har intresset och engagemanget med sig i erfarenhetsryggsäcken. 

Det vore intressant att undersöka vidare om det faktiskt är så att åldern har betydelse för 

intresset och engagemanget i hållbar utveckling. Något underlag för detta har jag inte samlat 

in då jag utförde min undersökning, det är enbart mina egna funderingar och tankar som 

utvecklats under arbetets gång. Jag vill påstå att de undersökta förskolorna har samma 

förutsättningar i grunden, dock handlar det om pedagogernas inställning och intresse av att 

utveckla det som kan utvecklas inom ämnet hållbar utveckling. Pramling Samuelsson mfl 

(2008) säger att noggrann pedagogisk dokumentation är en förutsättning för att kunna vidare 

utveckla barns många tankar och funderingar. Med detta menar jag att barn lär sig bättre och 

kommer ihåg vad de gjort om pedagogerna reflekterar tillsammans med dem. Genom att tala 

med barnen om exempelvis vad vi gjort tidigare i veckan, och på så sätt låta de se sitt eget 

lärande menar jag att de kommer minnas vad de lärt sig längre. Detta innebär helt nya 

förutsättningar för att utveckla barns tankar och faktiskt lära mer om det vi avser lära om.       

 

 
Slit och släng – Förskolornas återvinningsarbete 

 
Det som vi en gång kallade slit och släng samhälle tros höra till det förgångna, dock säger 

Berns & Lundgren (2009) att det i högsta grad är levande ännu. Mängden hushållsavfall har 

inte minskat som det kan verka utan snarare ökat kontinuerligt. I takt med att löner höjs så 

konsumerar vi allt mer och starka paralleller kan dras mellan ekonomi och avfallsmängder 

enligt dem. Jag kan bara gå till mig själv och konstatera att ju mer pengar jag har in desto mer 

pengar spenderar jag. Jag önskar att det inte var så utan att jag kunde föregå med gott 

exempel. Dock är detta lättare sagt än gjort, det krävs ett väl medvetet tänk kring allt man gör, 

vilket kan ta lång tid att utveckla. Jag började fundera i tidigt skapande skede av mitt arbete 

hur vi skulle kunna nå en mer hållbar framtid och ett samhälle som har ett tänk som främjar 

vår miljö, detta ledde mig till de unga barnen på våra förskolor. Jag kom fram till att det var 

där vi borde börja vårt aktiva arbete för att visa barnen, att vi med enkla medel kan bidra till 

ett hälsosammare samhälle och en grönare, friskare framtid. Miljömedvetenhet är något som 

formas redan i unga år enligt Grodziééska-Jurczak mfl (2006), faktorer av stor vikt för denna 

utveckling är bland annat värderingar och normer som formas redan i ung ålder. Även 

familjetraditioner, egna erfarenheter och media har en betydande roll menar de. När jag växte 

upp i slutet av 70- början av 80-talet var det ingen som informerade och lärde mig om 

återvinning varken i skola eller i hemmet. Detta var inget som då visades på som viktigt för 

vår framtid och vår värld.  

 

Idag är det däremot en stor trend att återvinna och återanvända, i hemmen är det nu mer 

standard att ha insamling för brännbara sopor och kompost. Många har också insamling av 

papper, plast och metall i sitt hem. För att barn skall förstå sambandet mellan handling och 

konsekvens krävs stort engagemang. Persson & Persson (2007) har visat att  många daghem, 
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skolor och privata villor skaffat kompostbehållare för att själva kunna ta hand om, och få 

jordförbättringsmedel till trädgården och landet. De två förskolor som arbetade aktivt med 

natur och miljö använde sig av egen kompost, vilket jag anser är något som skulle vara 

önskvärt på fler förskolor menar jag. Detta hjälper barnen att se vad som händer i slutänden av 

processen vilket bidrar till att det blir roligare och mer överskådligt varför vi faktiskt 

komposterar vår mat. Jag ville se hur det såg ut på förskolorna, vilken insamling hade de och 

om barnen var med i arbetet med återvinning? Det visade sig att återvinningsarbetet inte var 

lika utbrett som jag trodde på de förskolor jag undersökte.      

 

Min tredje frågeställning var: Hur delaktiga är förskolebarn i arbetet med miljö och 

återvinning? Med enkla medel kan återvinningsarbetet på förskolorna bli en trevlig 

vardagssyssla som både förskollärarna och barnen kan delta i. På två av förskolorna svarade 

pedagogerna att de minsta barnen inte var delaktiga i återvinningsarbetet (se fig 6, svar på 

fråga 8). Jag anser att även de minsta kan delta i den mån de förstår och ges rätt 

förutsättningar. Genom att ställa förvaringskärl på en nivå som är tillgänglig för barnen, med 

exempelvis bilder på de saker som ska läggas i respektive behållare underlättas återvinningen 

och alla kan delta. Det är klart att saker till en början kan hamna i fel behållare innan barnet 

förstått hur det ska gå till, men chansen ökar att det blir rätt snabbare om barnet ges en chans 

att delta. Pramling Samuelsson mfl (2008) beskriver en förskola där de arbetar aktivt med 

återvinning bland annat, barnen är i högsta grad delaktiga och sorterar olika material i olika 

behållare. De beskriver vad som händer med papperet som läggs i återvinningen. Det 

återvinns sju gånger för att sedan bli toalettpapper som till sist hamnar i våra land och äts av 

maskar som sedan göder våra potatisar (Pramling Samuelsson mfl 2008). Genom att skapa ett 

intresse för olika processer i vår natur och låta barnen känna ansvar genom att ta ansvar för 

vad som händer med olika material, kan detta påverka hur de kommer att agera i framtiden.  

 

Bara genom att jämföra de två första förskolorna jag citerat i min resultatdel (se sid. 15-16 

citat 1-4) kan man tyda vissa skillnader i tankesättet kring återvinning. Det som utgör 

skillnaden är nog främst hur tankarna hos förskollärarna ser ut angående återvinning i detta 

fall. Om intresset och ambitionen ligger någon annanstans kan återvinningsarbetet i detta fall 

glömmas bort till viss del. Det gäller att någon styr in arbetslaget i rätt riktning och kommer 

med förslag till vad som skulle kunna göras för att något produktivt ska hända menar jag. Hur 

ska då dessa förskollärare hitta det rätta engagemanget och glöden, för att kunna driva på ett 

mer målinriktat arbete i hållbar anda? Jag vill påstå att utbildning och uppfräschning av 

befintliga kunskaper är en av nycklarna. Många tänker att ”vi gör som vi alltid gjort”, men det 

fungerar inte i längden. Om alla skulle tänka så skulle vår utveckling stanna av helt och vad 

skulle det innebära för vår framtid? Som Pramling Samuelsson mfl (2008) beskriver det så är 

det viktigt att ”alla är med på miljötåget”. Återvinning och konsumtion hänger starkt samman, 

jag anser att om vi tänker på vad som händer med det vi köper när det är förbrukat kan detta 

påverka vad och hur mycket vi konsumerar. Johansson (2007) påstår att konsumenterna måste 

ha kännedom om hur miljön påverkas av konsumtionen och inte minst energiförbrukandet, för 

att kunna bidra till en hållbar utveckling.  

 

För att gå vidare ännu ett steg vill hänvisa till citat fyra-åtta (se sid. 16-17) för att kunna 

jämföra och se skillnader mellan alla fyra förskolor jag undersökt. Frågan jag ställde till 

förskollärarna var alltså: Är barnen aktiva i arbetet med återvinning på förskolan? Dessa fyra 

citat visar även de på viss skillnad trots att de båda förskolorna arbetade aktivt med hållbar 

utveckling. Även fast förskolorna arbetade på liknade sätt med samma inriktning varierade 

pedagogernas tankar och tillvägagångssätt då arbete med hållbar utveckling utfördes. 

Pedagogernas egna inställning och olika personligheter påverkade utgången av arbetet vilket 
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är ganska logiskt. Jag menar att förskollärarna på dessa förskolor visade ett större intresse för 

arbetet med återvinning och framför allt såg de möjligheterna och inte svårigheterna. I 

slutänden menar jag att det är förskollärarens kunskap och vilja som styr hur arbetet förefaller.  

 

Skillnader och likheter i barns generella kunskap 

 
Är det så att det går att se skillnad i barns tankar och medvetenhet beroende på om 

förskollärarna arbetar medvetet med natur och återvinning eller inte? Jag hade inställningen 

att det tydligt skulle gå att se skillnad i barns svar angående detta då jag intervjuade dom, men 

det blev inte riktigt så. Mina frågor gick ut på att jag visade upp olika material för att se om de 

visste vad de var gjorda av, sedan frågade jag vad de trodde skulle hända om man kastade det 

i naturen.  

 

Min slutliga frågeställning var: Vet förskolebarn mer om återvinning om ett aktivt arbete finns 

på förskolan? Pramling Samuelsson mfl (2008) beskriver hur barnen på en undersökt förskola 

gräver ner en planka med olika saker på bland annat ölburkar, glas, spik och plast, gurka, 

köttbullar och papper. Detta är ett sätt för barnen att få reda på mer om dessa material, de blir 

medvetna om vad naturen själv tar han om och vad som inte försvinner. På förskolorna som 

arbetade inriktat mot natur och återvinning beskrev barnen vad som hände med äpplet i 

naturen, de svarade nästan alla enhetligt att äpplet blir till jord (se fig 2, fråga 8b). Detta skilde 

sig från svaren på de förskolor som inte arbetade med denna inriktning. Det var just denna 

fråga som skilde sig mellan de fyra förskolorna. Här blev det tydligt att barnen fått lära sig 

vad som händer med äpplet och att samtal hade ägt rum mellan pedagoger och barn. Vad 

gällande de andra materialen som barnen fick se och svara på frågor om märktes det en tydlig 

tveksamhet och svaren varierade. En viss skillnad kunde ses mellan förskolorna när jag 

frågade vad pappkartongen var gjord av, i övrigt var svaren på frågorna ganska snarlika 

mellan förskolorna. Jag insåg efter mina analyser av svaren att det inte var så stor skillnad 

mellan förskolorna, oavsett om de arbetade inriktat mot natur och återvinning eller inte. Och 

då var ju frågan varför? Som jag ser det kan det bero på att barnen faktiskt har med sig 

likartade uppfattningar hemifrån oavsett förskola. Men är det inte så att barnen på förskolorna 

där aktivt arbete med natur och återvinning finns borde ha större kunskap om dessa frågor? 

Kanske är det så, och jag anser att mina resultat inte utgör tillräckligt stort underlag för att dra 

en säker slutsats.  

 

Efter att jag hade ställt frågorna till barnen och sedan analyserat svaren insåg jag att jag varit 

en aning otydlig. Om jag hade ställt frågorna på ett annat sätt som varit tydligare kanske 

svaren hade varit annorlunda. Hade jag tagit min undersökning ett steg längre och frågat om 

andra saker som rör natur och återvinning kanske barnen visat på större kunskap. Om de hade 

fått visa runt mig på deras gård hade de kanske delat med sig av sin kunskap på ett naturligare 

sätt. Detta är saker som jag börjat tänka på efterhand som gör mig nyfiken att utforska 

området mer.    

 

 

4.1 Slutord 

 

Efter mina undersökningar - och analyser av dessa har många tankar väckts hos mig. Dels har 

jag kommit till insikt om att arbetet med återvinning på förskolor inte är så omfattande som 

jag trodde. Jag skulle vilja se att alla förskolor i landet undersöktes ur återvinningssynpunkt, 

och att personalen utbildades och fick veta hur de med enkla medel kunde återvinna med 
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barnen på förskolan. Det är också så att vi måste skapa ett intresse hos förskollärarna så att de 

känner inspiration, detta är avgörande för att de i sin tur ska känna lust att föra vidare sin 

kunskap till barnen. Genom att arbeta med hållbar utveckling i förskolan och på så sätt föra in 

miljötänk hos barnen redan vid ung ålder, menar jag att potentialen för deras bidrag till en mer 

hållbar framtid  kommer att bli större. Det vore intressant att gå ett steg längre och undersöka 

hur barns förhållningssätt till återvinning ser ut i hemmet, och vilken kunskap som de faktiskt 

tar med sig därifrån. Detta är något som kanske ligger till grund för barnets beteende, och det 

förskolan faktiskt bidrar med kanske inte räcker till för att påverka detta i den omfattning vi 

tror.   

 

Det är klart att mina iaktagelser inte gäller alla barn och alla förskolor och pedagoger. Saker 

som dock pekar på att engagemang är avgörande är bland annat deltagandet bland barn i min 

undersökning. På förskolorna som inte arbetade med natur och återvinning deltog fem barn på 

ena förskolan och endast två på den andra. Detta kan vara en följd av att förskollärarnas 

engagemang var påtagligt mindre. Jag menar att det finns saker att göra i våra förskolor som 

kan komma att ha en stor inverkan på vår framtid, så varför inte börja med de små nyfikna 

barnen som faktiskt suger åt sig all information de får! Det krävs egentligen inte så mycket för 

att få igång ett annorlunda tankesätt både hos vuxna och barn, det är startsträckan som kräver 

mest arbete, och fantasin att göra det till något som fungerar för just dig.      

 

Jag vill avsluta med ett citat från Azar (2008) som jag anser ger en tankeställare vad gällande 

vår värld och vår framtid. 

 

”Ibland sägs det att vi måste minska utsläppen med si eller så mycket. Ibland hör man till och 

med folk säga att vi måste lyda naturens lagar – som om det gick att bryta mot dem! Man får 

det att låta som om sådana ”måsten” vore av Gud givna. Men det finns egentligen inga 

måsten. Det som finns är våra val och deras konsekvenser. Väljer vi att släppa ut mycket och 

fortsätta som vanligt, ja då drabbas vi – eller våra barn och barnbarn – också av 

konsekvenserna av dessa val.” 
(Azar 2008, s 45) 
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Bilaga 1 

 

 

Hej föräldrar! 

 

 

 

  

 
Mitt namn är Jessica Thelin och jag läser sista terminen på lärarprogrammet i Gävle. 

Jag har valt att skriva om hållbar utveckling – återvinning och miljö som examensarbete och 

skulle vilja ha med ditt barn i min undersökning. 

Jag avser att mäta hur medvetna barn (ålder 4-5) i förskolan är om miljö och återvinning. 

Detta sker genom att jag visar upp fem olika material och ställer några frågor om vad 

materialet är gjort av, och vad de tror händer i naturen om man slänger det i skogen.  

Jag tänker använda mig av bandspelare och anteckningar för att få så mycket material att 

jobba med som möjligt. 

Barnets identitet kommer inte att avslöjas, jag tänker använda fingerade namn i mitt arbete. 

Allt råmaterial kommer att lämnas till högskolan för arkivering som vid senare tillfälle 

kommer förstöras.  

Jag hoppas att just ditt barn kan medverka i min undersökning. 

Skriv under för medgivande och lämna sedan in lappen till pedagogerna på ditt barns 

avdelning senast ons X/X. 

Mvh Jessica Thelin 

 

 

 

Barnets namn 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Målsmans underskrift 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------  
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Bilaga 2 

 

 

 

Frågor till barn.  

 

 
Fråga 1: Brukar du vara ute i naturen? 

 

Fråga 2: Tycker du om att vara ute i naturen? 

 

Fråga 3: Vad tycker du om att göra helst när du är ute? 

 

Fråga 4: Kan det hända att du hittar skräp när du är ute? 

 

Fråga 5: Varför tror du att människor kastar skräp på marken? 

 

Fråga 6a & 6b: Vad är denna gjord av och vad tror du händer om man kastar den ute i 

naturen? (plastburk) 

 

Fråga 7a & 7b: Vad är denna gjord av och vad tror du händer om man kastar den ute i 

naturen? (glasburk) 

 

Fråga 8a & 8b: Vad är denna gjord av och vad tror du händer om man kastar den ute i 

naturen? (äpple) 

 

Fråga 9a & 9b: Vad är denna gjord av och vad tror du händer om man kastar den ute i 

naturen? (pappkartong) 

 

Fråga 10a & 10b: Vad är denna gjord av och vad tror du händer om man kastar den ute i 

naturen? (metallburk) 
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Bilaga 3 

 

 

 

Frågor till förskollärare. 

 
 

Fråga 1: Vad betyder hållbar utveckling för dig?  

 

Fråga 2: Hur arbetar du med hållbar utveckling i förskolan och i barngruppen? 

 

Fråga 3: Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med hållbar utveckling? 

 

Fråga 4: Vistas ni mycket ute i naturen? 

 

Fråga 5: Händer det att ni hittar skräp ute med barnen och att det blir diskussioner kring detta? 

 

Fråga 6: Deltar ni i skräpplockardagar? 

 

Fråga 7: Har det lett till vidare intresse hos barnen och möjliggjort exempelvis temaarbete 

rörande skräp? 

 

Fråga 8: Är barnen aktiva i arbetet med återvinning på förskolan? 

 

Fråga 9: Tycker du att det är viktigt att lära barn återvinna? 

 

Fråga 10: Varför är det viktigt för dig?   

 

 


