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Sammanfattning 

 
Inledning 
Studien handlar om hur förskollärare arbetar med återvinningsmaterial i den pedagogiska 

verksamheten tillsammans med barnen. Undersökningen belyser även återanvändningscentret 

Skatan som är en del av Sinkadusen och dess betydelse för förskolans verksamhet.  

 

Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur några förskollärare resonerar om begreppet 

återvinningsmaterial, samt hur och varför förskollärarna använder återvinningsmaterial i den 

pedagogiska verksamheten tillsammans med barnen. Vi har även valt att undersöka hur ett 

återanvändningscenter arbetar och samarbetar med förskolor. 

 

Metod 
I studien har vi använt oss av den kvalitativa metoden med intervju som redskap. Öppna 

intervjufrågor användes då syftet var att undersöka förskollärares resonemang kring 

återvinningsmaterial. Åtta förskollärare intervjuades i tre olika kommuner, samt en intervju 

utfördes med två pedagoger från återanvändningscentret Skatan i Mölndals stad.  

 

Resultat 
Resultat av studien visar att förskollärarna är medvetna om att de ska arbeta med hållbar 

utveckling utefter läroplanen. Däremot visar studien att de deltagande förskollärarna arbetar 

olika mycket med återvinningsmaterial. I resultatet framgår det att återvinningsmaterial ofta 

används och finns tillgängligt i den skapande verksamheten, i bygg- och konstruktionslekar 

samt ute på gården.  
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INLEDNING 
Hållbar utveckling handlar om att skapa ett samhälle där människor är medvetna om att deras 

handlingar i dagsläget påverkar de kommande generationerna på jorden.  Hållbar utveckling 

betyder att sammanföra de sociala-, ekonomiska-, och ekologiska dimensionerna som en 

helhet, för att på så sätt bilda en hållbar utveckling. De tre dimensionerna innebär bland annat 

att arbeta för mänskliga rättigheter, människors rätt till utbildning och hälsa, samt hur 

människan ska värna om jordens miljö (SOU 2004:104).  

 
En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 

som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för 

vår gemensamma miljö - Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 4). 

 

När förskollärare arbetar med återvinningsmaterial tillsammans med barnen och det finns 

tillgängligt i barnens lek, får barnen stimulans och genom aktiviteterna skapas nya kunskaper 

och erfarenheter hos barnen. I aktiviteterna utvecklar barnen språket, kreativitet och fantasi 

och samarbete, vilket bildar en helhet i lärandet. Kreativt skapande är en del av förskolans 

verksamhet, att använda återvinningsmaterial i den skapande verksamheten är att ta skapandet 

till ytterligare en dimension. Genom att återvinna och återanvända spillmaterial i förskolan 

läggs grunden hos barnen för hur de kan vara med och påverka användandet av jordens 

resurser. Björneloo (2011) menar att ett hållbart samhälle bildas när medborgare i samhället 

bryr sig och vill vara med och påverka för de kommande generationerna. Genom att 

förskollärare presenterar återvinningsmaterial för barnen lägger de en grundläggande 

medvetenhet hos barnen om hur de kan vara med och bidra, ha inflytande och ta ansvar i 

samhället. Barnen utvecklar då kunskaper, mod och vilja att delta för ett hållbart samhälle.   

 

Hållbar utveckling är ett brett ämne som är aktuellt i dagens förskolor. Vårt intresse för ämnet 

har väckts under förskollärarutbildningen. Vi har därför valt att inrikta oss på 

återvinningsmaterial i studien, då vi alla tre har ett intresse för detta material och dess 

potential i verksamheten. Vi har valt att undersöka hur några förskollärare arbetar med 

återvinningsmaterial i förskolan och hur återanvändningscentret Skatan bidrar med material 

och kunskap till förskolans verksamhet. Våra erfarenheter är att arbetet med 

återvinningsmaterial varierar i förskolans verksamhet, samt hur mycket material som finns 

tillgängligt. Detta samtidigt som förskollärarnas kunskaper och intresse för ämnet varierar. 

Ämnet är en viktig del i förskolans verksamhet och vår kunskap om ämnet har därför 

betydelse i vårt framtida yrke.  

 

SYFTE 
Vårt syfte är att undersöka hur några förskollärare resonerar om begreppet 

återvinningsmaterial, samt hur och varför förskollärarna använder återvinningsmaterial i den 

pedagogiska verksamheten tillsammans med barnen. Vi har även valt att undersöka hur ett 

återanvändningscenter arbetar och samarbetar med förskolor.  

 

Frågeställningar 
 Hur beskriver förskollärare begreppet återvinningsmaterial? 

 Hur arbetar förskollärare med återvinningsmaterial i verksamheten?  

 Hur arbetar förskollärare för att skapa didaktiskt material av återvinningsmaterial?  

 Hur kan ett återanvändningscenter bidra med material och kunskap till förskolor? 
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Begreppsdefinitioner  

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling betyder att det sker en utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan 

att framtidens generation blir påverkad (SOU 2004:104).  

 

Återvinningsmaterial 

Med återvinningsmaterial menas material som i grundas ska slängas, men som kan användas 

igen i ett annat användningsområde. Återvinningsmaterial i den här studien riktar sig till allt 

material som inte är giftigt eller farligt att återanvända i förskolan. 

 

Återanvändningsmaterial 

Skatan som är en del av Sinkadusen är ett återanvändningscenter, de använder sig av 

begreppet återanvändningsmaterial i stället för återvinningsmaterial. Skatan menar att 

materialet är ett material som går att återanvända flera gånger. Återanvändningsmaterial och 

återvinningsmaterial är enligt oss däremot det samma, det kan vara mjölkkartonger, kartonger, 

plast, och annat spillmaterial från företag och förskolan. 

 

Återanvända/återbruka 

Att återanvända/återbruka innebär att använda ett förbrukat material flera gånger, men till 

olika ändamål än sitt ursprungliga syfte. Att återanvända material innebär att ge material ett 

nytt liv och att det blir till något helt annat.  

 

Didaktik  
För att en aktivitetet ska bli didaktisk behöver frågorna ”vad”, ”hur” och ”varför” ställas. 

Didaktik betyder, enligt vår förståelse, läran om undervisning (Skolverket 2016).  
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BAKGRUND 
Vi har valt att kritiskt granska litteratur som vi tycker passar vårt syfte och det vi vill 

undersöka. Därför refererar vi till litteratur, artiklar och avhandlingar som berör områdena 

hållbar utveckling, barns och förskollärares förhållningssätt. Sist i bakgrunden presenterar vi 

de teoretiska ramarna som vi har utgått ifrån.  

 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett begrepp som blev känt 1987 då Bruntlandskommissionen definierade 

begreppet; ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (SOU 2004:104).  

Bruntlandskommissionens definition fick stor genomslagskraft i Sverige och det startade 

diskussioner om hur utbildning inom hållbar utveckling kunde förbättras, samt hur handlingar 

kring ämnet skulle föras vidare till kommande generationer. Detta för att skapa en värld med 

bästa möjliga förutsättningar för kommande generationer. Hållbar utveckling innefattar tre 

olika dimensioner som alla är beroende av varandra, och de kan inte stå som ensamma bärare 

i samhället. De tre olika dimensionerna är ekonomisk, social och ekologisk dimension. Att ha 

ett förhållningssätt för hållbar utveckling handlar bland annat om att värna om jorden och dess 

resurser, om fred, om mänskliga rättigheter, jämställdhet och kulturell mångfald (SOU 

2004:104).  

  

Figur 1: Figuren visar de tre dimensionerna som bildar helheten av hållbar utveckling.  

Styrdokument i förskolan om hållbar utveckling 
Hållbar utveckling i förskolan innebär att arbeta med de tre olika dimensionerna som en 

helhet, detta för att utveckla barns sociala, ekonomiska och ekologiska syn på världen. Barn 

ska få möjlighet att skapa och utveckla en förmåga att verka för en hållbar utveckling i 

samhället (SOU 2004:104). I Lpfö 98 (rev. 2010) finns det ett tydligt uppdrag för alla som är 

verksamma i förskolan: 

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 i framtid (s.7). 

Den ekologiska dimension kan ses som den yttre ringen av de tre dimensionerna. Människan 

är beroende av naturen och dess kretslopp för att överleva. Därför är det viktigt att lägga 

grunden hos barnen för att bevara och skydda det ekologiska förhållandet. Det innefattar 
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bland annat jordens resurser, att återvinna och återanvända. Den sociala- och ekonomiska 

dimensionen innebär att arbeta efter att skapa inflytande, delaktighet, skapa omsorg till 

människor, att känna trygghet och få en förståelse för de mänskliga rättigheter som finns i 

världen (SOU 2004:104).  

SOU (2004:104) beskriver att det finns ett gap när det gäller forskning kring hållbar 

utveckling och hur pedagoger i förskolan ska arbeta med de tre dimensionerna som en helhet. 

I en undersökning gjord av SOU (2004:104) kom SOU fram till att förskolornas arbetssätt 

gentemot en hållbar utveckling var främst fokuserat på den ekologiska dimensionen, där de 

arbetade med miljöfrågor som grund. Dock visade studien bristen på samarbete mellan 

förskolor och med närsamhället. Att samarbeta med närmiljön är en viktig aspekt som gör att 

barnen får möjlighet att påverka och bidra till ett bättre samhälle. 

  

Skolverket (2016) har gett ut rekommendationer för hur förskolor runt om i Sverige kan 

arbeta med den ekologiska dimensionen i den dagliga verksamheten. Dessa 

rekommendationer är tänkta att fungera som ett stödmaterial till förskolor i deras arbete mot 

ett miljötänkande. Materialet ger även råd om hur förskolor kan samarbeta med närsamhället 

för att utveckla en hållbar framtid tillsammans. Ett sätt som Skolverket rekommenderar är att 

arbeta med ”Håll Sverige rent”, det innefattar arbete med Grön flagg (Grön flagg är ett 

miljöarbete som stöttar förskolor/skolor i arbetet med miljöfrågor). 

 

Hållbar utveckling i förskolan 
Ärlemalm–Hagsérs (2013) studie är en empirisk studie där forskarna har studerat svenska 

förskolors arbete med hållbar utveckling. De har samlat in 21 stycken enkäter där pedagoger 

har svarat på hur de arbetar med hållbar utveckling. Forskarna undersökte utifrån två 

perspektiv, den ena handlade om relationen mellan människan och miljön och den andra om 

hur förskolebarnen är delaktiga i arbetet med hållbar utveckling. I studien poängteras vikten 

av att skapa praktiska aktiviteter om hållbar utveckling där barnen är delaktiga. Detta för att 

barnen ska skapa en förståelse för hur de kan vara med och påverka och bidra till en bättre 

värld för de kommande generationerna. Pedagogerna i studien menar att det är lättare för 

barnen att tillägna sig kunskaper genom praktiska erfarenheter.  

 

Cutter-Mackenzie och Edwards (2014) har med intervjuer studerat hur verksamma pedagoger 

undervisar om miljön i förskolan, detta för att undervisningen ska bli meningsfull för barnen. 

Studien visar vikten av att pedagoger skapar praktiska aktiviteter där innehåll, sammanhang 

och pedagogik är viktigt för att det ska bli meningsfulla möten och att ett lärande kan ske hos 

barnen. Om pedagoger gör barnen medvetna om jorden och hur användandet av jordens 

resurser kan påverka de kommande generationerna, så utvecklas ett positivt förhållningssätt 

för en hållbar framtid. För att göra den ekologiska dimensionen så begriplig för barnen som 

möjligt är det viktigt att pedagogerna utgår från barnens erfarenheter och skapar aktiviteter 

som barnen kan knyta an till. Ett sätt är att återvinna och återanvända papper. Papper är ett 

material som barnen dagligen stöter på i förskolan. Genom att skapa aktiviteter med papper 

blir barnen medvetna och får en förståelse för var papper kommer ifrån, samt hur människan 

kan värna om miljön.  

Pramling Samuelsson (2011) tar i sin artikel upp förskolebarnens involvering i 

undervisningen för hållbar utveckling. Hon poängterar vikten av att undervisning om miljön 

bör ske i tidig ålder. Detta för att barn i förskoleåldern då kan utveckla egna grundläggande 

värderingar och attityder som de tar med sig in i framtiden. På så vis kan barnen vara med och 

påverka för en hållbar utveckling och en hållbar framtid. 
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Grön flagg 
Grön Flagg drivs av föreningen ”Håll Sverige rent” och är den svenska delen av Eco schools 

som drivs av den internationella stiftelsen Foundation for Environmental Education. Sedan 

starten 1996 är det i Sverige cirka 2600 förskolor och skolor som arbetar med Grön flagg. 

Arbetet med Grön Flagg sker tematiskt genom att förskolan/skolan väljer tre 

utvecklingsområden som ska kopplas till läroplanen. De teman som finns att arbeta med är 

”livsstil och hälsa”, ”närmiljö”, ”vattenresurser”, ”klimat och energi”, ”konsumtion” samt 

”kretslopp”. Arbetet med utvecklingsområdena pågår i ett till två år. Arbetet rapporteras 

kontinuerligt till Grön flagg. Genom att vara en godkänd ”Grön flagg förskola/skola” erhåller 

skolan en flagga för att visa att förskolan/skolan arbetar miljömedvetet (Håll Sverige rent 

2016). 

 

Återvinning i förskolan  
Allt avfall vi gör av med har flera alternativa användningsområden och det kan bli till något 

nytt. Att använda material mer än en gång, till nya ändamål eller av andra personer är bra i 

utvecklingen mot ett mer hållbart tänkande. Även avfall från vår natur kan omvandlas genom 

kompostering och bli till jord (Persson & Persson 2015). Genom att arbeta mot 

läroplansmålen skapas en ökad och djupare förståelse för det samhälle vi lever i, samt ett 

gemensamt arbete med återvinning och miljöengagemang (Skolverket 2002). Det kan även 

finnas ett behov hos pedagoger att stärka sina kunskaper kring återvinningsarbete och hållbar 

utveckling i förskolan, för att öppna upp nya tankesätt (Elm Fristorp 2015). 

 

Mackey (2012) är en forskare i pedagogik från Nya Zeeland. Hennes artikel bygger på en 

studie som fokuserar på barns delaktighet i miljöfrågor. Hon har observerat att återvinning 

och sopsortering är en viktig del i barnens vardag på förskolan, då det skapar en ökad 

medvetenhet om påverkan på miljön. Vidare menar Mackey att pedagoger bör göra ett 

ställningstagande kring miljöengagemanget för att förmedla de etiska värden som 

pedagogerna står för idag, dock kan de förändras och se annorlunda ut i framtiden. Att skapa 

en förståelse hos barnen för miljö och samhälle samt en hållbar utveckling ska finnas med i 

barnens vardag för att vidare bli en naturlig del i barnens liv. Genom att stärka barnens 

kunskaper kring arbete med återvinning kan pedagoger ge barnen redskap och resurser för att 

även i framtiden skapa en hållbar utveckling (Skolverket 2002).  

 

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som kommer ifrån Norra Italien. Lpfö 98 (rev. 2010) 

och många svenska förskolor är inspirerade av Reggio Emilia-filosofin, vilken främjar barnets 

egna kompetenser och utvecklingsmöjligheter (Dahlberg & Åsén, 2011). Reggio Emilia- 

filosofins tankar och infallsvinklar talar för ett utforskade av miljön, och hur förskolan kan 

använda material i olika lärandeprocesser. Processen med återvinningsmaterial kan användas 

som ett samarbete mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare, då återvinningsmaterial finns 

både i hemmet och på förskolan (Elm Fristorp 2015).  

Barn 

 

Barns lärande och sociala samspel 
Barn som kommer till förskolan har med sig olika kunskaper och erfarenheter om hållbar 

utveckling. Läroplanen betonar att det är förskolans uppdrag att skapa aktiviteter där barn får 

möta varandra, skapa förtroende och dela med sig av sina erfarenheter (Lpfö 98 rev. 2010). 
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Sheridan (2009) har observerat lärare i förskolan med syfte att belysa betydelsen av 

förskolans kvalité när det kommer till barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan. 

Sheridan (2009) kom fram till att utmanande, kreativa och problemlösande aktiviteter leder 

till en utveckling och ett lärande hos barnen. Förskollärarna i studien erbjuder barnen material 

och tekniker som stimulerar och utvecklar barnens förmåga att samarbeta, men även det 

faktum att barnen själva får utforska på egen hand blev tydligt. För att nå ett optimalt lärande 

hos barnen har Sheridan (2009) observerat att lärarna planerar enskilt men även tillsammans 

med barnen för att göra barnen delaktiga. Förskollärarna sammanflätar lärande och lek till en 

helhet i verksamheterna. Likaså är förskollärarna närvarande under aktiviteterna, detta för att 

uppmuntra och utmana barnen till fortsatt lärande och reflektion.      

 

Johansson (2009) har i samma tvärsnittsstudie som Sheridan (2009) med hjälp av 

observationsscheman studerat hur barnen medverkar i sociala samspel i förskolan. I studien 

framkom att barnen är mer engagerade i det sociala samspelet i gruppen om aktiviteterna är 

baserade på barnens intresse. På så sätt blev barnen intresserade och behöll fokus i aktiviteten. 

Johansson fann även att det förekommer olika positioner i samspelen. Den mest vanliga är en 

samspelande position. Den innebär att barnen har delat intresse, visar kreativitet och 

ömsesidighet i samspelet. Denna position innebär att barnen kan ta in de andra deltagarnas 

perspektiv. Barnen är aktiva i samspelet men ger även utrymme till de andra barnen att ta 

plats. Vidare fann Johansson (2009) att vissa barn intar den iakttagande positionen. Dessa 

barn iakttar samspelet på håll och är därför inte delaktiga i samspelet med andra. Dessa barn 

anpassar sig ofta till andra barns intentioner. 

 
Estetiska lärprocesser 
Estetiska lärprocesser i förskolan innebär att skapa sammanhang där barn får möjlighet att 

uttrycka sina erfarenheter genom sinnena (Dahlbeck & Persson 2010). Mylesand (2007) 

beskriver att återvinningsmaterial ger barnen möjligheter att vara kreativa och skapa med sin 

fantasi, eftersom materialet inte är färdigt och inte har ett tydligt budskap och syfte. Engdahl 

(2012) visar i sin rapport att återvinning i förskolan är en del av hållbar utveckling genom att 

skapa ett kreativt tänkande kring material. Återvinningsmaterial kan ge barnen ett nytt 

förhållningssätt i skapandeprocessen, detta då det inte finns ett förutbestämt mål kring 

konstruktionen med materialet, utan barnen kan använda fantasin mer fritt i skapandet. 

Arbetet med återvinning är ett sätt för barnen att engagera sig i sin nutid samt att få ett 

hållbart tänkande om framtiden. 

Förskollärares förhållningssätt 

 

Barnsyn 
För att se och förstå barnens perspektiv menar Johansson (2011) att pedagoger måste se hela 

situationen och vara öppen för förståelsen av sin omvärld. För att se barnen som 

medmänniskor måste pedagogen se barnet som en person med behov, förmågor och 

önskningar. Pedagogen bör möta barnet på barnets villkor och ge barnet kontroll över sin egen 

tillvaro. Med den här barnsynen får barnen utrymme för inflytande och delaktighet i den 

pedagogiska verksamheten. I förskolan ska barnen ges möjlighet till inflytande. Arnér (2009) 

beskriver att det är ett ömsesidigt arbete och intresse för barn och pedagoger. Pedagogens 

förhållningssätt har betydelse genom att pedagogen måste ge utrymme för barnens tankar och 

idéer. Samtidigt måste barnen hitta sina egna redskap för att kunna påverka.  
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Det kompetenta barnet 
Det kompetenta barnet är ett uttryck som grundar sig på pedagogers synsätt på barn, detta 

genom att se barnets kompetens och därmed låta barnen använda sina kunskaper i aktiviteter 

på förskolan. När barnet utmanas i att tänka själv skapas grunden till ett kritiskt 

förhållningssätt och en förmåga att ställa hypoteser samt frågeställningar (Ideland & 

Malmberg 2010). Vidare menar Ideland och Malmberg (2010) att det är viktigt som pedagog 

att utmana barnen med frågor och att inte alltid ha färdiga svar. Att tillsammans ta reda på 

svaret eller låta barnet forska vidare. Det innebär att pedagogen inte intar en maktposition 

över barnen, utan barnen får känna av utmaningen och komma vidare på egen hand. 

 

Förskollärares betydelse 
En samspelande atmosfär betyder enligt Johansson (2011),  att pedagogen är lyhörd gentemot 

barnen, och att deras intressen och upplevelser synliggörs. Pedagogerna ska finnas till för 

barnen genom att vara nära dem och möta deras intressen. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012) beskriver att för att förskolläraren ska kunna förstå barns tankar måste 

han/hon sätta sig in i hur barn tänker och funderar, med detta menas att försöka inta barnets 

perspektiv. Förskolläraren måste frångå sina egna värderingar och tankar för att ett barns 

perspektiv ska bli möjligt. För att lyckas förstå barnet måste pedagogerna lyssna och vara 

lyhörda. Att förstå barnet handlar om ett samspel mellan barnet och pedagogen, men också 

samspelen mellan barn.   

 

Didaktik 
Enligt Kansanen, Hansén, Sjöberg och Kroksmark (2011) betyder didaktik  ”läran om att lära” 

samt ”förmågan att förmedla budskap till andra”. I Sverige finns en läroplan för förskolan 

Lpfö 98 (rev. 2010) som innehåller strävansmål. Dessa mål innebär att förskollärare ska 

arbeta med att skapa aktiviteter som ger barnen en förståelse och kunskap inom olika 

områden. Dock menar Lindström och Pennlert (2012) att läroplanen inte ger några konkreta 

förslag på hur målen ska uppnås, utan det kan tolkas och omsättas till pedagogiska aktiviteter 

utefter förskollärarens egna tolkningar. 

 

För att barnen ska få meningsfulla aktiviteter som leder till lärande krävs det, enligt Sjöholm, 

Kansanen, Hansén och Kroksmark (2011) att förskollärare har viss ämneskunskap, men också 

hur denna kunskap ska förmedlas till barnen. Att använda de didaktiska grundfrågorna vid 

planering av aktiviteter, ”vad som ska läras?”, ”hur det ska läras?” och ”varför det ska läras?” 

gör att förskolläraren skapar meningsfulla aktiviteter som leder till ett optimalt lärande.   

 

Forsberg Ahlcrona (2012) påpekar att didaktik i förskolan handlar om ett förhållningssätt 

gentemot barnen som är spontant och lekfullt. Pedagoger i förskolan ska ha ett medvetet 

förhållningssätt där de planerar aktiviteter för att barnen ska lära sig. Barnen måste få vara 

delaktiga och kunna medverka i planeringen. Forsberg Ahlcrona menar att förskolans didaktik 

är mer komplex än skolans eftersom den utgår ifrån barnens intressen, erfarenheter och behov, 

men också att förskolans verksamhet växlar mellan fria- och styrda aktiviteter. I förskolan bör 

ämnesdidaktiken vara planerad, samtidigt som det är viktigt att hitta verktyg för att fånga 

lärandet i vardagen. För att lyckas med detta bör pedagoger ställa sig frågan vad som är 

barnens perspektiv respektive vuxnas perspektiv. Genom att ta barnens perspektiv blir 

aktiviteterna meningsskapande och aktiviteten utvecklas mer. När pedagoger arbetar med 

didaktik utvecklas de själva, eftersom pedagogen behöver hitta sin egen förståelse för lärandet 

(Pramling Samuelsson & Pramling 2008). 
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Björneloo (2007) har med hjälp av intervjuer studerat lärares föreställningar om fenomenet 

hållbar utveckling i förskolan och skolan. Björneloos syfte var att synliggöra tillfällen då 

lärare arbetar med hållbar utveckling tillsammans med barnen, och vad som är viktigt att 

tänka på inför aktiviteter och undervisning. I studien framkom olika områden som deltagarna 

ansåg vara viktiga för att arbeta för en hållbar utveckling. Ett av områdena handlade om 

planeringen inför aktiviteterna där lärarna menade att barnen bör vara delaktiga och ha 

inflytande. Barnen utvecklar då en förståelse för hur de kan vara med och påverka i ett 

demokratiskt samhälle. Ett annat område som framkom i studien var att dessa lärare baserade 

sina aktiviteter med föremål  från verkligheten. Detta för att barnen lättare kan knyta an till 

sådant som de tidigare stött på. Barnen utvecklar och stärker på detta vis sin förmåga att tänka 

självständigt och framföra sina resonemang. Björneloos (2007) studie kom fram till att 

förskollärare därför har ett stort ansvar för hur aktiviteterna utformas och uträttas i förskolan, 

de ska vara i enlighet med förskolans mål och riktlinjer samt vara anpassade efter alla barnens 

intressen och behov.    

 

Samverkan 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) framhåller att samverkan med föräldrar i 

förskolan har en positiv påverkan på barnens lärande. Vidare beskriver de att föräldrar måste 

känna att informationen är tydlig för att samverkan ska bli meningsfull för dem. 

Utgångspunkten i föräldrasamverkan i förskolan är barnens uppfattningar. Samspelet mellan 

föräldrar och förskolan blir till genom barnens berättelser. Detta betonas av läroplanen för 

förskolan: 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera 

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt 

och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara 

med och påverka verksamheten i för skolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är 

därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö 98 rev. 2010, 

s.13). 
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TEORETISK RAM 
De teoretiska perspektiven som ligger till grund för denna studie är det sociokulturella 

perspektivet med Lev Vygotskijs tankar som grund samt pragmatismens förespråkare John 

Dewey. Vi har valt att utgå från dessa perspektiv då båda teorierna utgår från det sociala 

samspelet. Dessa teorier är relevanta för vårt syfte och frågeställningar, samtidigt som Lpfö 

98 (rev. 2010) utgår ifrån Vygotskijs tankar om barns lärande; 

 
Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens 

och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk och 

kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. Språk och lärande hänger 

oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling (s.7). 

Pragmatismen hävdar att barns lärande sker i sociala sammanhang och vikten av att utforska 

med sinnena (Säljö, 2012). Det är viktigt för både det sociokulturella perspektivet och 

pragmatismen att pedagoger skapar aktiviteter som utgår från barnens intressen och behov. 

Vygotskij verkade på 1920 till 1930 talet, han ansåg att barnens intressen bör vara en 

utgångspunkt i barns lärande (Säljö, 2012). Även Dewey (2004) hävdade att när barnen visar 

intresse för något ska pedagoger bygga vidare på detta eftersom barnen visar ett intresse för 

att lära sig mer. Både det sociokulturella och det pragmatiska synsättet poängterar vikten av 

ett samspel mellan barnen, samt pedagogens viktiga roll som medforskare (Säljö 2012).  

Det sociokulturella perspektivet  
Lev Vygotskij (1896-1934) var en rysk forskare vars verk blev kända runt om i världen först 

efter hans död (Säljö 2012). Vygotskijs tankar och teori om socialt samspel och den proximala 

utvecklingszonen är viktiga begrepp från det sociokulturella perspektivet, som vi vill lyfta och 

koppla till vårt syfte i studien.  

 

För skapa en förståelse för hur utveckling och inlärning hör ihop gjorde Vygotskij (2001) ett 

flertal undersökningar. Hans studier visar hur han sammankopplade begreppen utveckling och 

inlärning. I en studie som Vygotskij utförde kom han fram till att människans inlärning sker 

genom att imitera, i samspel med andra. Vygotskij visade att inlärning leder till en utveckling 

hos barnet: ”Inlärning är möjlig när det finns möjlighet att imitera” (Vygotskij 2001). 

Vygotskij (2001) menade även att kunskap är något som finns såväl inom människan som 

mellan människor. När människor interagerar med andra människor behöver de utveckla 

redskap för att förstå varandra. Det är när människor kommunicerar och försöker förstå 

varandra i det sociala samspelet som kunskaper utvecklas.  

 

Vygotskij (2001) poängterade att barnet ska lära sig nya saker i skolan och inte saker som 

han/hon redan kan. Därför bör pedagogen planera undervisningen utefter barnets tidigare 

erfarenheter, detta för att utmana och utveckla nya kunskaper, Vygotskij benämnde detta den 

proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotskij (2001) innebär den proximala utvecklingszonen 

att en mer erfaren vuxen med mer kunskap än barnet kan hjälpa barnet att bygga vidare på de 

erfarenheter som barnet hittills har erfarit. Det betyder att pedagogen i förskolan ska skapa 

aktiviteter som är baserade på barnets erfarenheter, men också att aktiviteterna ska innehålla 

nya kunskaper och nya utmaningar. Genom att den vuxne samspelar med barnet skapas en 

trygghet som bidrar till att barnet får bekräftelse på det som denne redan kan.  
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Pragmatismen  
John Dewey (1859-1952) var en nordamerikansk  företrädare för pragmatismen. Dewey 

myntande flera begrepp under sin verksamma tid och var inflytelserik inom pedagogiken. Han 

ville utveckla en skola för ett demokratiskt samhälle (Säljö 2012). Utifrån vårt syfte har vi ur 

pragmatismen valt att lyfta barns delaktig och vikten av att ta vara på barns intressen och 

behov.  

 

Dewey (2004) skrev ”My Pedagogic Creed”
1
 som släpptes redan 1897. Dewey beskrev här 

sina tankar om barn och utbildning. Den ”första och andra artikeln” handlar om vad 

utbildning och skola är för något. Dewey poängterade vikten av att skolan är en plats där 

barnet ska få ta del av sociala gemenskaper med andra barn och vuxna. Han menade också att 

undervisningen bör utgå från barnens intresse och behov för att lärandet i skolan ska bli 

meningsfullt. I den ”tredje artikeln” nämner Dewey undervisningens innehåll, bland annat att 

naturvetenskap är ett komplext ämne som är svårt för barnet att förstå. Därför bör pedagoger 

presentera ämnet som ett praktiskt ämne så barnet kan bygga vidare på sina intressen och 

erfarenheter om natur. Metodikens natur är den ”fjärde artikeln”, där poängterar Dewey 

vikten av att barnet ska ha en aktiv roll i undervisningen, detta för att på bästa sätt gynna sin 

utveckling och sitt lärande. I den ”femte artikeln” beskrev Dewey skolan och den sociala 

utvecklingen. Dewey menade att all undervisning ger barnet sociala erfarenheter och 

kunskaper för att fungera som en demokratisk medborgare i samhället.  

Deweys (2004) nämnde ”learning by doing”, ett begrepp som kom att ha stort inflytande i 

Sverige. Översatt till svenska betyder begreppet ”lära genom att göra”. Tanken bakom 

begreppet är att pedagoger ska skapa aktiviteter som är barncentrerade och anpassade efter 

barnens förutsättningar. Det handlar främst om att blanda teori och praktik för att barnen 

lättare ska ta till sig kunskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ”My Pedagogic Creed” är en kort text som publicerad av Dewey 1897. Denna text är uppdelad i fem artiklar 

och översatts till svenska i Individ, skola och samhälle: Dewey, John (2004). Individ, skola och samhälle: 
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METOD 
I det här avsnittet presenterar vi vilken metod vi valt och vår urvalsgrupp, hur vi genomfört 

arbetet, de forskningsetiska övervägandena, studiens trovärdighet samt analys av det 

insamlade materialet.  

 

Kvalitativ metod 
Metoden som har använts i studien är kvalitativ metod. Kvalitativ metod är ett samlingsnamn 

för intervjuer och observationer, metoderna används för att förstå och tolka människors 

tankar, erfarenheter och upplevelser (Stukát 2011). Kvalitativ metod är lämplig att använda 

när syftet i studien är att förstå hur människor tänker och resonerar (Trost 2010). 

 

Hermeneutik 
I studien har vi genom den kvalitativa metoden använt oss av det hermeneutiska synsättet. 

Hermeneutiken handlar om att förstå människor, genom att tolka och förmedla tankar. 

Metoden är passande att använda när syftet är att undersöka deltagarnas upplevelser, där det 

ska finnas utrymme för informanterna att förmedla sina egna tankar (Westlund 2015). Då vårt 

syfte med studien är att undersöka pedagogers tankar kring ämnet återvinningsmaterial är det 

hermeneutiska synsättet relevant för vår studie.  

 

Intervju 
I studien har vi valt att använda oss av kvalitativ intervju som redskap. Lantz (2013) beskriver 

att för att ta reda på hur en person känner eller uppfattar något, är det lättast att ställa frågor. 

Vi har därför valt att intervjua förskollärare för att undersöka hur de resonerar om begreppet 

återvinningsmaterial, samt hur och varför förskollärarna använder återvinningsmaterial i den 

pedagogiska verksamheten och på ett återanvändningscenter. Metoden är passande då vi vill 

ta reda på förskollärarnas resonemang kring ämnet. Kvale och Brinkmann (2014) redogör att 

intervju liknar ett vanligt samtal, samtidigt som Kihlström (2007) betonar att samtalet har ett 

syfte och en tydlig struktur. Det är intervjuaren som bestämmer riktningen på samtalet och ser 

till att fokus är kvar på ämnet. En annan viktig faktor när vi utför intervjuer är att inte styra 

samtalet och att inte ställa ledande frågor till respondenten (Kihlström 2007). Vi har använt 

oss av halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor till deltagarna, eftersom vi önskar få 

svar på deras tankar och erfarenheter. Fördelen med att ställa öppna frågor enligt Kihlström 

(2007) är att följdfrågorna då kan följa deltagarens tankar. I de halvstrukturerade intervjuerna 

har intervjuaren gjort ett medvetet val av ämne, men frågorna är inte beroende av att ställas i 

en ordningsföljd, utan skall följa respondentens tankar (Stukát 2011).  

 

Urval 
Vi valde att intervjua åtta förskollärare på fem förskolor, i tre olika kommuner i södra 

Sverige. Vi valde att intervjua förskollärare från olika förskolor, eftersom en bred 

svarsfrekvens önskades och valet blev därför förskolor i tre olika kommuner. Vi gjorde ett 

medvetet val av förskollärare som arbetar med återvinningsmaterial. I studien har vi även 

utfört en intervju med två pedagoger från återanvändningscentret, Skatan i Mölndals stad. Vi 

valde att intervjua pedagoger från centret för att få olika infallsvinklar på ämnet i studien, men 

också för att få bredare kunskap i ämnet från personer som arbetar med återvinningsmaterial 

dagligen i sitt yrke.  
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Sinkadusen är Mölndals förskolors ”kreativa resurscenter”. Centret är till för att Mölndals 

stads pedagoger ska kunna mötas, utbyta kunskaper, kompetenser och idéer. På Sinkadusen 

finns följande center: Maker Mölndal, Språkoteket och Skatan. Det som är av intresse för vår 

studie är Skatan, detta för att centret arbetar med återanvändningsmaterial. Skatan samarbetar 

med företag runt om i Mölndal, detta för att ta tillvara på material som företag inte behöver. 

Det är ofarligt material som ska slängas, men som kan få ett nytt liv genom kreativa barn och 

pedagoger. På Skatan arrangeras workshops och inspirationsträffar där pedagoger från 

Mölndals stad kan träffas för att utbyta tankar och skapa ett pedagogiskt nätverk. På Skatan 

arbetar två pedagoger som är förskollärare (Sinkadusen 2016).  

 

Genomförande 
I början av arbetet formulerade vi intervjufrågor tillsammans (se bilaga 2, bilaga 3), för att 

kunna svara på våra frågeställningar och vårt syfte. Sedan valde vi att utföra en provintervju 

med en förskollärare för att pröva våra frågor, samt att få kännedom om vilka möjliga 

följdfrågor som kan uppstå. Provintervjun är inte med i resultatet. Förskollärarna fick 

missivbrevet (se bilaga 1) och förfrågan om deltagande via mail. Vi valde även att skicka 

intervjufrågorna till deltagarna, för att i förväg ge förskollärarna en översyn av frågorna och 

för att kunna förbereda mer utförliga svar. Vi utförde intervjuerna enskilt med förskollärarna 

på respektive förskola. En av oss utförde intervjun med pedagogerna på Skatan  i centrets 

lokaler. Alla intervjuer pågick i cirka 20-30 minuter. Vi valde att använda oss av papper och 

penna för att anteckna, samtidigt som vi spelade in intervjun med hjälp av mobiltelefon. 

Enligt Kihlström (2007) är det en fördel att använda inspelning, eftersom vi får med allt som 

respondenten säger, samtidigt som våra egna frågor finns med på inspelningen och kan 

analyseras. Det inspelade intervjuerna transkriberade vi enskilt för att sedan analysera 

resultatet tillsammans. Vi valde att ta bort oväsentligt material av transkriberingen, då dessa 

delar inte var relevanta för vårt syfte och frågeställningar.  

 

Forskningsetik 
Vi har i vårt arbete förhållit oss till Vetenskapsrådet (2011) fyra etiska principer: 

informationskravet, som innebär att forskarna måste informera om studiens syfte och att 

deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ge sitt samtycke för att 

delta. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarnas uppgifter ska förvaras så inga obehöriga 

har tillträde till informationen, som kan skada deltagarna, samt att använda fingerade namn, 

för att stärka anonymiseringen. När allt material i studien är insamlat ska forskaren ta hänsyn 

till att nyttjandekravet träder in som betyder att materialet endast får användas i den studien 

som den avser. 

 

Vi har inför studien skrivit ett missivbrev (se bilaga 1) där vi informerat deltagarna om 

studiens syfte, mål och vilken metod som ska användas (informationskravet). I brevet 

förklarar vi att deltagarna ska ge sitt samtycke för att delta i studien, och att de när som får 

avbryta sin medverkan utan förklaring (samtyckeskravet). I informationsbrevet finns 

information om hur vi hanterar deras personuppgifter så att inga obehöriga kan ta del av 

informationen . I vårt resultat är förskollärarnas namn fingerade för att skydda deras identitet 

(konfidentialitetskravet/anonymisering). Vi har enbart använt det insamlade materialet i vår 

studie för vårt examensarbete (nyttjandekravet). 
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Studiens trovärdighet 
Ett annat ord för begreppet reliabilitet är tillförlitlighet. Med reabilitet i en studie menas att 

mätningarna, våra intervjuer, är utförda korrekt. En faktor är att vi alla tre har utfört 

intervjuerna på ett liknade sätt. Under studien har vi varit medvetna om att respondenternas 

svar är beroende av situationen, hur våra intervjufrågor ställs och vem det är som intervjuar 

(Kvale & Brinkmann 2014).  

 

Begreppet validitet betyder giltighet och med det menas att studien undersöker det som är 

formulerat i syftet. Det insamlade materialet måste vara trovärdigt, vilket bland annat innebär 

att informationen och analysen är relevant och seriös (Trost 2010). Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) innebär validitet att forskarna håller sig till sanningen. I studien har vi 

utgått ifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi utförde också en provintervju vilket stärker 

studiens validitet. En av oss utförde provintervjun med en förskollärare. Resultatet av 

provintervjun är inte med i vårt resultat. För att förtydliga resultatet och ge studien högre 

trovärdighet är det en fördel att citera respondenternas svar (Kihlström 2007), vilket vi även 

har gjort i vårt resultat. 

 

Analys 
Inledningsvis transkriberade vi enskilt våra intervjuer för att sedan koda det tillsammans. I 

analysen sker en process som kallas kodning. I kodningen växer det fram olika kategorier som 

är användbara för att se mönster liksom likheter och skillnader i svaren. I början av 

analysprocessen studerade vi vårt insamlade material för att hitta koder. Vi använde oss av 

öppen kodning där ord och meningar stryks under för att identifiera en kod (Thornberg & 

Forslund Frykedal 2007). Till en början var vår kodning inte tillräckligt väl analyserad, vilket 

gjorde att vi omarbetade processen och analyserade vårt resultat ännu mer. Detta hjälpte oss 

att hitta nya koder och till slut också kategorier. Malmqvist (2007) beskriver att ett hjälpmedel 

vid analysarbetet kan vara färgpennor. Färgpennorna hjälper till att sortera ut koder och 

markerar vad som hör ihop genom olika färger. Den öppna kodningen ska vara konkret och 

nära det empiriska materialet. Efter detta jämförs koderna som tagits fram med varandra för 

att hitta likheter och skillnader. När koderna jämförts grupperas koderna och utvecklas till 

kategorier (Thornberg & Forslund Frykedal 2007). De kategorier som vi fick fram i vårt 

resultat var kreativt material, hållbar utveckling i förskolan, didaktik och lärande i studien 

samt samverkan. Under samverkan har vi en underrubrik, Skatans återanvändningscenter, där 

vi presenterar resultatet av intervjun med Skatan.  
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RESULTAT 
Resultatet av de kvalitativa intervjuer som studien bygger på presenteras nedan under fyra 

rubriker; Kreativt material, Hållbar utveckling i förskolan, Didaktik och lärande i studien 

samt Samverkan. Under  samverkan har vi en underrubrik; Skatans återanvändningscenter, 

detta för att centret samverkar med förskolor. Resultatet ska spegla studiens syfte samt 

frågeställningar. För att förstärka det som framkommit i intervjuerna finns citat med i 

resultatdelen. Förskollärarnas namn är fingerade för att säkerställa anonymitet. Sinkadusens 

och Skatans verksamhet är inte fingerad, utan vi har tillstånd att publicera deras 

verksamhetsnamn. 

 

Här följer en kort presentation av deltagarna av studien: 

 

Molly: Förskollärare, Vitsippans förskola 

Hanna:  Förskollärare, Vitsippans förskola 

Simone: Förskollärare, Vitsippans förskola  

Kim: Förskollärare, Blåsippans förskola  

Petra: Förskollärare, Blåsippans förskola  

Robyn: Förskollärare, Smörblommans förskola  

Sara: Förskollärare, Tussilagons förskola  

Tyra: Förskollärare, Solrosens förskola  

Skatan: Förskollärare, Skatans återanvändningscenter 

 

Kreativt material 
Det material som förskollärarna beskrev som vanligt återvinningsmaterial i förskolan är 

följande: mjölkkartonger, toalettrullar, kartonger, glasburkar, aluminiumlock, plastlådor, pet-

flaskor, glasspinnar, kapsyler, knappar, träspill och tyger. Även naturmaterial är vanligt att 

samla in tillsammans med barnen. Det som samtliga förskollärare nämnde var att materialet 

inte får vara farligt eller giftigt för barnen. Några av förskollärarna nämnde att de kände sig 

osäkra på vilka material som är lämpliga att använda för barn. 

 

Robyn och Tyra berättar att återvinningsmaterial i grunden är skräp eller sopor. De menar till 

exempel att mjölkkartonger är ett material som egentligen borde slängas i ett speciellt sopkärl 

för att återvinnas och bli till ett nytt material. Hanna, Molly och Simone menar att 

återvinningsmaterial kan användas i förskolans verksamhet som ett material till att skapa 

något helt nytt. Däremot lyfter alla förskollärare fram att begreppet återvinningsmaterial 

kopplas till skapande processer. De menar också att materialet kan användas för att stimulera 

och utveckla barnens fantasi samt kreativitet. Tyra uttrycker detta: 

 

                                                                                      

finns ett färdigt budskap om vad det ska användas till. -Tyra 

 

Återvinningsmaterial är enligt alla förskollärare ett material som går att använda i den 

skapande verksamheten, flera av förskollärarna kopplar begreppet återvinningsmaterial till 

skapande. De lyfter fram att det bara är fantasin som sätter gränser, både hos pedagoger och 

barn. Ett sätt att visa detta på är genom att välja återvinningsmaterial, i stället för det många 

förskollärare beskriver som ”färdigt material”, med färdigt material menar förskollärarna 

exempelvis flirtkulor och piprensare. Flera av förskollärarna nämner att ett färdigt material 

ofta har ett tydligt budskap och ett syfte bakom sig, och därför blir barnen begränsade i sin 

kreativitet och fantasi. De menar att återvinningsmaterialet saknar tydliga budskap och kan 

därför bli vad som helst. Barnens idéer bli verklighet när barnen får möjlighet att använda sin 
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fantasi, genom att till exempel förvandla ett mjölkpaket till något helt annat. Sara, Robyn och 

Petra berättar hur viktigt det är att låta barnens idéer och tankar prägla den skapande 

processen med återvinningsmaterial. Petra och Kim förtydligar även att barnen ska erbjudas 

möjlighet att utforska och experimentera med materialet. Vilket betyder att barnen får 

möjlighet att prova materialet utifrån sina egna erfarenheter och behov, för att på så sätt få 

inflytande i sin utveckling. Molly lyfter fram fantasins betydelse: 

 

 B                   g  g               ö                  ial som helst bli vad 

         . -Molly 

 

Flera av förskollärarna beskriver begreppet återvinningsmaterial som ett okodat material, 

som barnen kan möta helt utan förutfattade meningar. Kim menar att materialet är okodat 

genom att det är  könsneutralt, medan Petra beskriver att det är okodat genom att materialet 

inte har något speciellt användningsområde. Att använda okodat material gör att barnen inte 

behöver indelas i stereotypa könsroller och därmed hämmas i sin kreativitet. 

Återvinningsmaterial är en artefakt som på ett fördelaktigt sätt kan användas vid experiment 

och för att upptäcka med sinnena. Petra förklarar att barnen inte behöver vara lika rädda om 

återvinningsmaterialet som med andra ”vanliga skapande material”, medan Kim till skillnad 

från Petra menar att det är ett utmärkt tillfälle att prata om sakernas värde i samband med 

användandet av återvinningsmaterial. Hon uttrycker detta: 

 

 Återvinningsmaterial är också material som kan användas och experimenteras 

med helt utifrån vad de som använder det tänker och vill. Materialet är helt 

         och förväntas inte användas på ett speciellt sätt eller till en speciell 

   .  -Kim 

 

Flera av förskollärarna i studien poängterar att inspiration är viktigt när barnen möter 

återvinningsmaterial. Barnens inspiration till att skapa nytt med återvinningsmaterial och 

utveckla materialets användningsområden kan påverkas av yttre faktorer. Robyn beskriver en 

situation där ett av barnen lär de andra barnen något som han i sin tur har utforskat hemma 

med sina föräldrar. Förskollärarna lyfter även fram att inspiration till att använda 

återvinningsmaterial kan påverkas av placering, delaktighet, materialkännedom samt dialog 

kring materialet. Flera av de förskollärare som har kontakt med ett återvinningscenter 

förklarar att det är en inspiration att ha ett center som tar fram idéer och utvecklar kompetens. 

Att återvinningscentret har betydelse blir tydligt genom de förskollärare som inte har ett 

återvinningscenter i närheten, där flera menar att de saknar en gemensam plats för 

återvinningsmaterial. Att fånga barnens intresse genom utmanande frågor och att vara en 

medforskande pedagog är ytterligare ett sätt för att inspirera barnen i aktiviteter. Tyra och 

Petra lyfter fram detta: 

 

 J g                                       p             g                  ö    

                                   .  -Tyra 

 

 Å  rvinningsmaterial är inte uttänkt att det måste vara något specifikt utan det 

beror på vad barnen har för erfarenheter och vad barnen vill göra och utforska 

                       pp  .  -Petra 

 

Materialets tillgänglighet och hur förskollärarna väljer att presentera materialet har betydelse 

för den pedagogiska verksamheten. Att ha fri tillgång och en inbjudande miljö kring 

återvinningsmaterialet gör att barnen kan ta till sig materialet på ett lättare sätt. Kim förklarar 
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att om materialet presenteras på ett inbjudande och ordnat sätt kan det väcka intresse och lust 

hos barnen. Vidare beskriver Kim vikten av att presentera materialet på ett inbjudande sätt så 

det inte känns skräpigt, detta för att barnen ska få en känsla för att de måste ta vara på och 

vara aktsamma även om återvinningsmaterialet.  

 

Hållbar utveckling i förskolan 
Återvinningsmaterial ur miljösynpunkt betyder, enligt Kim: ”Hållbar utveckling där 

människan tar ställning inför framtiden”. Flera av förskollärarna nämner att begreppet 

återvinningsmaterial betyder: material som i grunden ska slängas, men kan istället på detta 

sätt användas som ett nytt material i förskolan. Det bidrar till hållbar utveckling och ett 

miljötänkande hos både pedagoger och barn. Tyra framhåller detta: 

 

                                     ö                                          

        p    g    ö                         . -Tyra 

 

Sara och Simone beskriver att de arbetar med återvinningsmaterial i arbetet med Grön flagg. 

De lyfter fram att det arbetar med Grön flagg för att göra barnen delaktiga i arbetet med 

exempelvis sortering, men också för att utveckla ett miljötänk hos barnen.  Molly beskiver 

också att det är viktigt att arbeta med återvinningsmaterial för att utveckla en medvetenhet 

kring miljön hos barnen. Att arbeta med återvinningsmaterial bidrar till ett mer hållbart 

samhälle, mer saker kommer till användning istället för att slängas. Petra tar upp att det är bra 

att lyfta fram för barnen var material kommer ifrån. I förskolan kan pedagoger diskutera med 

barnen vilket material som kan återvinnas/slängas och vad för material som bör tas tillvara. 

Hon menar att detta bidrar till att uppmärksamma barnen på hur vi ska tänka kring vår miljö 

och framtid.  Petra och Robyn tar upp att vi bland annat ska vara rädda om saker och ta 

tillvara på material istället för att slänga. Betydelsen av arbete med återvinningsmaterial 

formuleras av Molly och Robyn på följande sätt: 

 

 V                        g           ö            g           pp   g     

medverka till att barnen får ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö samt 

förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Ett steg på vägen är att jobba med 

återvinningsmaterial, att allt inte är "slit och släng.  -Molly 

 

 Å         g                   g  pp             att värna om material, att 

försöka spara i stället för att slösa. -Robyn 
 

Hanna beskriver att arbetet med återvinningsmaterial bidrar till delaktighet och förståelse hos 

barnen för miljön. När barnen får diskutera och berika varandra med sina erfarenheter växer 

deras förståelse för naturen och miljön. När barnen hittar ett papper i naturen finns möjlighet 

att diskutera nedskräpning, vad som försvinner och vad som finns kvar efter några år. Detta 

skapar kompetenta barn som lär sig att ta ansvar för miljön och bidrar till hållbar utveckling. 

Även Molly lyfter fram att genom att medvetet använda återvinningsmaterial och diskutera 

kring materialet och miljön, så blir barnen delaktiga och lär sig bland annat hur närmiljön ska 

behandlas. Hon formulerar detta i det följande: 

 

 G         p                                                             , och 

göra dem delaktiga i diskussionen kring miljön och hur vi ska behandla vår 

närmiljö, blir återvinningsmaterialet ett verktyg för att jobba mot vissa 

strävansmål i läroplanen.  -Molly 
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Robyn och Hanna uttrycker att det är viktigt att prata med barnen om den återvinning som 

finns tillgänglig i deras vardag, exempelvis papper och glas. Detta för att återvinning och att 

arbeta med återvinningsmaterial ska bli en självklar del i barnens liv. Det bidrar i sin tur att 

barnen får ett naturligt förhållningssätt till att värna om miljön. Ett sätt att utveckla dessa 

tankar hos barnen är att förskolan bygger en egen återvinningsstation. Där kan barnen lära sig 

att känna igen avfallssorter och sortera i olika kärl. Robyn nämner även att det är viktigt att 

pedagoger är bra förebilder och visar barnen sopsortering och hur material kan återanvändas i 

förskolan. 

 

Samtliga förskollärare lyfter fram att återvinningsmaterialet som finns tillgängligt i förskolan 

inte ska vara farligt för barnen, med det menar de att materialet inte ska vara giftigt eller vasst 

så att det skadar barnen. Robyn beskriver att hon vill få mer utbildning i återvinningsmaterial 

för att känna sig säker på vilket material som är lämpligt för barn att använda. För att 

återvinningsmaterialet ska bidra till ett hållbarare samhälle med mindre konsumtion bör 

förskollärare få mer utbildning om vilket material som är lämpligt att använda i förskolan 

tillsammans med barnen. Robyn menar även att osäkerhet kring material kan vara en 

bidragande orsak till att förskollärare väljer att inte arbeta med materialet. Utbildning kan 

bidra till att fler förskollärarna använder materialet i den dagliga verksamheten. Hanna 

uttrycker detta: 

 

Klart att batteri, gammal el och gammal plast är inget vi arbetar med eftersom 

det kan vara farligt för barnen. –Hanna 

 

Didaktik och lärande i studien 
Alla förskollärare i studien lyfter fram vikten av att presentera och erbjuda barnen 

återvinningsmaterial i den pedagogiska verksamheten. Tyra beskriver att de har skapat olika 

rum i förskolan där barnen använder återvinningsmaterial för att bygga och konstruera saker 

med. I rummen finns möjlighet att utforska och på olika sätt använda återvinningsmaterialet. 

Sara, Simone och Hanna erbjuder barnen återvinningsmaterial i skapande aktiviteter. Barnen 

får möjlighet att skapa till exempel olika fordon av mjölkkartonger och annat 

återvinningsmaterial. När barnen skapar är det viktigt att förskollärarna benämner begrepp 

inom ämnet och för diskussioner om materialet, för att barnen ska få en förståelse för 

innebörden av återvinningsmaterialet och dess syfte. 

 

Alla förskollärare framhåller att de är medvetna om att skapa ett syfte bakom materialet innan 

de presenterar det för barnen. Kim förklarar att om materialet inte har ett syfte bakom sig får 

det ingen mening för barnen. I den pedagogiska verksamheten bör didaktiska tankar och 

samtal bygga på de didaktiska frågorna, vad, hur och varför. Detta för att stärka barnens 

analytiska förhållningssätt till de material och situationer barnen kommer i kontakt med. Kim 

uttrycker detta:  

 

 A                                 g     p   g g           g     H  ,     

och varför använder vi materialet. Att ha en tanke innan vi visar materialet för 

barn  . -Kim 

 

Molly förklarar hur en medveten pedagog kan få materialet att bidra och främja till barnens 

lärande och utveckling, detta utifrån deras intressen och oavsett inom vilket område det 

handlar om. Förskolläraren Tyra menar att barnens intresse och utforskande förmåga ökar 

tillsammans med en medforskande pedagog. Genom didaktiska frågor kan förskolläraren få 

barnen att stärka sin förmåga att få uppfattning om sin omvärld och bli mer kritiskt tänkande. 



 

18 

 

En betydelsefull del av arbetet med återvinningsmaterial är den didaktiska synvinkeln. Att 

ställa frågor, diskutera och analysera arbetet med återvinningsmaterial är något som flera av 

förskollärarna i studien beskriver som viktigt, då det kan utveckla barnens tänkande kring 

materialet. Sara formulerar detta: 

 

 Ä       p   g g                                  p                           

                                 . -Sara 

 

Även Petra betonar hur viktigt det är att förskollärare är medvetna om att de kan skapa olika 

aktiviteter med återvinningsmaterial som utgångspunkt. Petra använder återvinningsmaterialet 

när hon vill att barnen ska få möjlighet att möta olika matematiska begrepp. Hon skapar då 

aktiviteter där barnen får känna tungt, lätt, strävt, lent, hårt och mjukt. Petra menar att syftet 

bakom en sådan aktivitet är att barnen ska introduceras i olika former och lära känna olika 

material. Hanna lyfter fram vikten av att föra diskussioner under tiden barnen möter 

återvinningsmaterial. Genom de olika diskussionerna menar Hanna att barnen möter 

språkbegrepp och lär sig framföra sina egna åsikter: 

 

 U                        g gö                           g         ,         

jag att det handlar mycket om diskussionerna, att benämna begrepp. -Hanna 

 

Några av förskollärarna beskriver hur viktigt det är att ta vara på barnens idéer och intressen 

när de planerar aktiviteter i förskolan. Ett sätt att ta vara på barnens tankar är att involvera 

barnen i planeringen av aktiviteter, menar Robyn. På så sätt fångar förskollärarna de barnen 

som annars inte vill prova nya saker. Alla förskollärare lyfter fram vikten av sin pedagogiska 

roll när de presenterar och erbjuder barnen. Molly formulerar detta: 

 

 G                 p   g g                                                 

och utveckling utifrån deras intressen oavsett inom vilket område det handlar 

  . -Molly  

 

Samverkan 
För att få tillgång till återvinningsmaterial förklarar flera av förskollärarna att de samverkar 

med olika parter. Samverkan sker till exempel med olika företag och byggarbetsplatser där 

några av förskollärarna hämtar överblivet material. Flera av förskollärarna beskriver att 

vårdnadshavare i förskolan är delaktiga i insamling av återvinningsmaterial. 

 

Samverkan sker även genom att barn och pedagoger samlar naturmaterial exempelvis i 

skogen, som sedan används för återbruk. Simone uttrycker detta: 

 

 Jag tycker även att det är positivt att barnen kan vara med hela vägen i 

aktiviteten. Till exempel att själva få samla in material som sedan skall användas 

till någon aktivitet. -Simone 

 

Vanligt förekommande är att samtliga förskollärare själva samlar material från sina hem, från 

förskolans kök och städ, exempelvis förbrukningsmaterialet såsom kartonger och toalettrullar. 
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Skatans återanvändningscenter 
De två pedagogerna som arbetar på Skatans kreativa återanvändningscenter, som är en del av 

centret Sinkadusen, väljer att kalla materialet de använder för återanvändningsmaterial och att 

de driver ett återanvändningscenter. Detta för att de arbetar med material som kan 

återanvändas om och om igen. 

 

Material som finns att tillgå på Skatan är rest- och spillmaterial från de företag i Mölndal som 

centret samarbetar med. De material som Skatans pedagoger beskriver som lämpliga att arbeta 

med är papper, plast, tyg, tapeter, trä och mosaik. Materialet ska vara giftfritt och följa 

normerna för Naturskyddsföreningens operation Giftfri förskola. Pedagoger i Mölndals stad 

kan hämta det material de behöver i den pedagogiska verksamheten, dock bör det finnas ett 

pedagogiskt syfte med det material som de hämtar. 

 

Skatans återanvändningscenter samarbetar med cirka 25 olika företag i Mölndals stad. De 

företag som är anslutna till Skatan lämnar rest- och spillmaterial som annars skulle ha slängts. 

Genom att Skatans pedagoger tar hand om materialet blir det återanvänt i Mölndals stads 

pedagogiska verksamheter och på så sätt främjas miljön. Pedagogerna på Skatan beskriver att 

samverkan mellan utbildningsverksamhet och näringsliv är en viktig del för att få en 

förståelse för varandra, och att tillsammans arbeta för ett hållbart samhälle. 

 

Sinkadusen och Skatan erbjuder pedagogerna i Mölndals stad att ha en APT (arbetsplatsträff) 

hos dem, för att visa vilka möjligheter som finns med det kreativa resurscentret, och för att 

pedagogerna ska kunna se det som en tillgång för sin pedagogiska verksamhet. Sinkadusens 

pedagoger arbetar för att främja en ”delarkultur” i Mölndals stad, vilket innebär att pedagoger 

delar med sig av sina kunskaper till varandra. Ett exempel på detta är att pedagoger delar sina 

erfarenheter på ”Café Skatan” som arrangeras en gång i månaden i Sinkadusens lokaler, då 

pedagoger träffas, skapar och inspireras av varandra. Även sociala medier som exempelvis 

www.facebook.com är en arena för delarkulturen, där pedagoger enkelt kan delge varandra 

tankar och idéer. 

 

Pedagogerna på Skatan vill belysa att verksamma pedagoger inom förskolan ska se 

möjligheter med återanvändningsmaterialet och se det som en tillgång, istället för att bara se 

materialet som skräp. De lyfter fram att pedagogers inställning till återanvändningsmaterial 

både kan vara en möjlighet och ett hinder. Det beror på hur pedagogen ser på materialet, och 

hur villig denne är att se möjligheterna och vinsterna med återanvändning. Pedagogerna lyfter 

fram att återanvändningsmaterialet är ett friare och mer könsneutralt material. Genom ett 

medvetet användande av återanvändningsmaterialet kan pedagoger i verksamheten skapa ett 

intresse hos barnen för att vidga sina vyer och se bortom mallar och normer. Pedagogerna på 

Skatan uttrycker detta: 

 

 J g                                           ö                              g  

mallen. Man kodar inte materialet direkt och säger: -Ja, det är en bil. Utan det 

finns många möjligheter i formerna. Exempelvis; Ja! Den här plastmojängen kan 

bli ett hus eller det kan bli en rulltrappa
2
 -Pedagoger Skatan 

 

 

                                                 
2
 ”Ja! Den här plastmojängen kan bli ett hus eller det kan bli en rull   pp  . V                             av 

detta citat som titel, då vi uppfattar att det är passande för vår studie. 

http://www.facebook.com/
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Pedagogerna på Skatan ser främst återanvändningsmaterial som ett skapande material och för 

estetiska aktiviteter. Materialet kan även användas till konstruktion, språkstimulans, 

samarbete och problemlösning. Men det ska också vara en naturlig del i verksamheten på 

samma sätt som andra befintliga material.  

 

Sammanfattning 
Vårt resultat visar att aktiviteter med återvinningsmaterial främjar barns lärande. 

Återvinningsmaterial är okodat och har inget färdigt syfte, vilket skapar kreativitet och fantasi 

hos barnen. När barn får vara delaktiga i processen att ta fram återvinningsmaterial och 

kommunicera kring materialet, utvecklar barnen kompetenser kring hållbar utveckling. Detta 

bidrar till att barn är delaktiga i en hållbar framtid. Skatans pedagoger lyfter fram de 

möjligheter som Mölndals stad har satsat på, nämligen Sinkadusens center. Det är meningen 

att det ska vara en plats där pedagoger kan få inspiration och utveckla sitt arbete med 

återanvändningsmaterial.    
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DISKUSSION 
I denna del diskuterar vi vårt resultat i relation till vår bakgrund och till tidigare forskning och 

de teoretiska ramar som vi har använt oss av. Därefter följer en diskussion om valet av metod 

och de didaktiska konsekvenserna för vårt kommande yrke. Sist har vi presenterat förslag på 

vidare forskning kring ämnet återvinningsmaterial och vidare forskning utifrån vårt arbete.   

 

Resultatdiskussion 
Vi har valt att använda samma rubriker som i resultatet, detta för att på ett tydligt sätt 

diskutera resultatet i relation till vår bakgrund och till tidigare forskning, men också de teorier 

som är utgångspunkt för hela arbetet.   

 

Kreativt material 
Vi finner flera intressanta tankar i resultatet om återvinningsmaterial i förskolan. Flera 

förskollärare i studien hävdar att återvinningsmaterial är ett material som är skräp och är tänkt 

att slängas. De menar att mjölkkartonger, plastlådor, kartonger, burkar, glasspinnar och annat 

lätt tillgängligt material är sådant de använder för att återskapa tillsammans med barnen. 

Vidare menar några av de intervjuade förskollärarna att de även använder naturmaterial som 

material för att återanvända. Persson och Persson (2015) menar att allt material som ska 

återvinnas går att återskapa med. Det gäller även naturmaterial eftersom det kan bli jord, 

vilket kan användas vid plantering och skapande av kretslopp.  

 

I resultatet ser vi att samtliga förskollärare uttrycker att återvinningsmaterial kan användas i 

skapande processer. Engdahl (2012) visar med sin studie att många förskollärare använder 

just återvinningsmaterial i skapande processer, eftersom materialet inte har ett bestämt mål 

med sig utan kan bli vad som helst. Även Mylesand (2007) förklarar att återvinningsmaterial 

ger barnen utrymme att själva fantisera och vara kreativa kring ett material, eftersom det inte 

har ett färdigt syfte.  

 

Vi ser även i resultatet betydelsen av förskollärarnas förhållningssätt till 

återvinningsmaterialet och barnens kompetenser. Många av de intervjuade förskollärarna 

menar att de ser återvinningsmaterial som ett ofärdigt material, det är okodat och har inte ett 

förbestämt resultat bakom sig. Genom att ha det förhållningssättet till materialet menar 

förskollärarna att de skapar utrymme för barnens egna fantasier att skapa vad de vill. Enligt 

Ideland och Malmberg (2010) ska förskollärare se barnens kompetenser och låta barnen 

använda sina kunskaper i aktiviteter. På så sätt får barnen själva tänka och resonera kring sitt 

eget lärande med återvinningsmaterialet. Arnér (2009) beskriver att det är ett ömsesidigt 

arbete att ge utrymme för barnens intressen och tankar. Vidare menar Johansson (2011) att om 

förskollärare ser barnen som människor med egna behov och förmågor, får barnen inflytande 

och delaktighet i verksamheten. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att om 

förskollärare skapar aktiviteter där de utgår från barnens tankar och idéer behöver 

förskollärare inta barnens perspektiv, på så sätt skapas ett samspel mellan pedagoger och barn.    

 

Dahlberg och Åsén (2011) beskriver att inom Reggio Emilia filosofin belyser och utmanar 

förskollärare barnens kompetenser genom att skapa utforskande och lärorika miljöer i 

förskolan. Även Dahlbeck och Persson (2010) beskriver vikten av att förskollärare skapar 

sammanhang i förskolan där barnen får upptäcka och uttrycka sina erfarenheter, framförallt 

med sina sinnen. Johansson (2011) menar att en samspelande miljö uppkommer när 

pedagogen finns till hands för att vara lyhörd och möta barnens intressen. Genom att 

presentera återvinningsmaterialet på ett inbjudande sätt kan det väcka intresse hos barnen, på 

så sätt uppfattas inte materialet som skräp.  I vårt resultat ser vi att förskollärarna skapar 
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miljöer i förskolan där återvinningsmaterialet finns tillgängligt för barnen att använda. De 

menar att barnen ska ha fri tillgång till materialet och att materialet ska se inbjudande ut. 

Detta för att locka och skapa intresse för materialet, vilket i sin tur utvecklar kunskaper om ett 

hållbart samhälle.  

 

Hållbar utveckling i förskolan 
Det som framkommer i vårt resultat är att förskollärarna är medvetna om att förskolan ska 

arbeta med hållbar utveckling för att utveckla kunskaper hos barnen, där barnen är medvetna 

om sin omgivning och tar ställning inför framtiden. SOU (2004:104) redogör att barn ska få 

möjlighet att skapa förmåga att vara delaktig i ett hållbarare samhälle. När förskolan arbetar 

med återvinningsmaterial arbetar de främst utefter den ekologiska dimensionen. Enligt SOU 

(2004:104) innebär den ekologiska dimensionen att människan är beroende av naturen för att 

överleva. Det är därför viktigt att förskolan lägger grunden för barns lärande kring naturen. 

Lpfö 98 (rev. 2010) redogör för vikten av barns lärande om naturen genom strävansmålen, 

bland annat att förskolan ska medverka till att utveckla kunskaper och förståelse hos barnen 

om att vara rädda om miljön och dess framtid. Pramling Samuelsson (2011) poängterar att 

läran om hållbar utveckling bör börja i tidig ålder, detta eftersom barnen är vår framtid. Det är 

därför viktigt att förskolan arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling, då förskolan lägger 

grunden för barnens lärande. Ett enkelt sätt är att ha materialet ständigt tillgängligt i barnens 

vardag, lek och skapande, och att diskutera frågorna naturligt i vardagen. Mackey (2012) 

betonar att återvinningsmaterialet ska finnas tillgängligt i barnens vardag, för att det ska bli ett 

naturligt förhållningssätt.  

 

I undersökningen som gjordes av SOU (2004:104) kom det fram att förskolan arbetar främst 

med den ekologiska dimensionen. Genom att arbeta med återvinningsmaterial i den 

pedagogiska verksamheten kan förskolan och pedagogerna bli bättre på att arbeta utefter den 

ekonomiska dimensionen, vilket bidrar till att förskolan arbetar mer med hela 

hållbarhetscirkeln. I SOU:s undersökning nämns även att det finns brister i förskolan i arbetet 

med den ekologiska dimensionen: förskolan tar inte vara på att arbeta med närsamhället. 

Genom att ta hjälp av Skolverkets (2016) rekommendationer kan alla förskolor bli bättre på 

att arbeta med den ekologiska dimensionen. Cutter-Mackenzie och Edwards (2014)  beskriver 

att pedagogerna måste utgå ifrån barnens intressen och erfarenheter när de skapar aktiviteter 

om den ekologiska dimensionen för att det ska bli begripligt för barnen. Genom barnens 

erfarenheter kan barnen lättare knyta an till de nya kunskaperna om hållbar utveckling. Ett sätt 

som Cutter-Mackenzie och Edwards beskriver är att skapa aktiviteter med papper, detta 

eftersom papper är ett material som barnen känner till. När förskolan arbetar med papper kan 

de prata om var det kommer ifrån och hur det ska behandlas. En av förskollärarna i vår studie 

beskriver att deras förskola tar vara på material som kommer ifrån köket. Det är också ett sätt 

att enkelt diskutera de material som barnen har nära sig dagligen, exempelvis mjölkkartonger.  

 

Ärlemalm–Hagsérs (2013), Cutter-Mackenzie och Edwards (2014) beskriver att det är viktigt 

att förskolan skapar aktiviteter kring materialet och där barnen får vara delaktiga. Persson och 

Persson (2015) menar att allt material som i grunden ska återvinnas kan återanvändas och få 

ett nytt syfte. Flertalet av förskollärarna i studien beskriver att förskolan samlar in 

återvinningsmaterial från barnens hem.  Det gör att barnen blir delaktiga i hela processen, från 

insamling av material till den färdiga produkten som barnen själv har skapat. Detta bidrar till 

att barnen blir delaktiga i arbetet med hållbar utveckling, samtidigt som föräldrarna blir 

delaktiga och mer medvetna, eftersom barnen är intresserade även hemma. Ärlemalm–

Hagsérs (2013) beskriver att i aktiviteterna får barnen förståelse för hållbar utveckling och 

kan bidra till en bättre värld i framtiden. Elm Fristorp (2015) menar att det kan behövas mer 
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kunskap om hållbar utveckling hos pedagogerna, för att skapa nya tankesätt om exempelvis 

materialet. Flertalet av pedagogerna i studien önskar mer kunskap om vad för slags material 

som är lämpligt att använda tillsammans med barnen.  

 

Två av förskollärarna i studien beskriver att de arbetar med hållbar utveckling i arbetet med 

Grön flagg. När förskolan arbetar med Grön flagg väljer de tre områden inom 

utvecklingsområdet som kopplas till läroplanen (Håll Sverige rent). Arbetet med Grön flagg 

kan vara ett enklare sätt att skapa medvetenhet hos pedagogerna om hållbar utveckling. Dock 

upplever vi i studien att de förskolor som arbetar med Grön flagg inte arbetar mer med 

återvinningsmaterial, jämfört med de förskolor som inte är klassificerade med Grön flagg.  

 

Didaktik och lärande i studien 
Enligt Björneloo (2007) har förskollärare stort ansvar när de planerar och utformar aktiviteter 

i förskolan. Alla aktiviteter ska vara utformade i enlighet med läroplansmålen och de riktlinjer 

som finns för förskolan. Lindström och Pennlert (2012) poängterar att det är upp till alla 

förskollärare att själva tolka målen och de riktlinjer som finns för förskolan, det finns alltså 

inga tydliga svar på hur aktiviteter ska planeras och utformas. Sjöholm m.fl. (2011) lyfter 

fram de didaktiska grundfrågorna som viktiga aspekter att utgå från när förskollärare planerar 

aktiviteter för barnen. Genom att utgå från grundfrågorna, vad, hur och varför, planerar och 

skapar förskollärare aktiviteter som leder till ett lärande hos barnen. I vårt resultat 

framkommer det att alla förskollärare är medvetna om att utgå från de didaktiska 

grundfrågorna när de planerar aktiviteter. Många av de intervjuade förskollärarna menar att de 

erbjuder barnen återvinningsmaterial i skapande aktiviteter, detta för att föra diskussioner och 

utveckla barnens språk.  Andra menar att de utformar miljön i förskolan för att erbjuda barnen 

möjlighet att bygga och konstruera när de själva vill.  Alla dessa aktiviteter har alltså ett syfte 

bakom sig och det betyder att barnen ska lära sig olika ämnen från läroplanens mål. 

Förskollärarna har planerat och erbjudit samma typ av material fast på olika sätt, det innebär 

att barnen möter olika slags tekniker. Sheridan (2009) menar att genom erbjuda material och 

olika tekniker utvecklar barnen ett lärande, detta eftersom barnen blir utmanande och får 

använda sin problemförmåga och sin kreativa sida för att utforska materialet och tekniken.  

 

Dewey (2004) menar att undervisningen och utbildningen bör planeras och utformas efter 

barnens intressen och behov. Detta för att det ska bli meningsfulla aktiviteter som leder till 

lärande. Förskolan ska vara en demokratisk plats där barnen blir delaktiga aktörer i sitt 

lärande. Även Vygotskij (2001) menar att förskolan är en plats där barnen ska få möjlighet att 

utveckla bredare kunskaper än de som de hittills har erfarit. Därför ska förskolläraren planera 

och utforma aktiviteter utefter barnens intressen och tidigare erfarenheter. På så sätt utmanar 

förskollärarna barnen och lägger aktiviteterna på en högre nivå än vad barnen har kunskap 

kring i detta utvecklingsstadium, den ”proximala utvecklingszonen”. Vi ser i vårt resultat att 

många av de intervjuade förskollärarna tar vara på barnens tankar och idéer när de planerar 

den pedagogiska verksamheten. Genom att ta vara på barnens intressen kan de locka med 

aktiviteter som passar alla barnen och på så sätt utveckla barnens förståelse för en hållbar 

utveckling.  

 

Några av de förskollärare som vi har intervjuat beskriver vikten av att vara en medforskande 

pedagog vid aktiviteternas utförande. Förskollärarna menar att de planerar aktiviteterna 

tillsammans med barnen, detta för att de därefter ska kunna vara en nyfiken och aktiv pedagog 

som utmanar barnen i deras lärande. Vygotskij (2001) menar att planering av aktiviteter med 

barnen utvecklar barnens kunskap i socialt samspel. Barnen får träna sig att framföra sina 

åsikter och lyssna på andra människors perspektiv. Dewey (2004) framhäver att barnen lär sig 
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genom att vara med och delta i aktiviteter, ”learning by doing”. Även Johansson (2009) 

poängterar vikten av att ta vara på barnens intressen vid planeringen av aktiviteter. 

Johannsson (2009) menar att när förskollärare tar vara på barnens intressen i aktiviteterna 

skapas tillfällen för samspel. Johansson (2009) belyser även att förskollärare ska skapa 

aktiviteter där barnen får möjlighet att samspela med varandra under själva aktiviteten. Vi 

upplever dock att de intervjuade förskollärarna i vår studie framhäver vikten av att ta tillvara 

på barnens intressen vid planeringen, men att de inte skapar aktiviteter där barnen får tillfälle 

att på ett lustfyllt sätt lära sig att samspela med varandra. 

 

Forsberg Ahlcrona (2012) framhåller att didaktik i förskolan handlar om förskollärares 

förhållningssätt till barnen. Om pedagogen har ett öppet, lekfullt, medvetet och spontant 

förhållningssätt gentemot barnen skapas tillfälle för lärande. Pramling Samuelsson och 

Pramling (2008) menar att när förskollärare i förskolan arbetar på ett medvetet sätt med 

didaktik i förskolan utvecklas de själva som pedagoger och kan erbjuda barnen mer lärorika 

aktiviteter. I vårt resultat framkom det att förskollärare Sara ansåg att hon utvecklas själv som 

förskollärare, när hon planerar hur hon ska använda materialet tillsammans med barnen. Vi 

tror att det är något som många förskollärare upplever, att de utvecklas när de planerar och 

utför aktiviteter med återvinningsmaterialet. 

 

Samverkan 
Att få tag på återvinningsmaterial till förskolan uttrycker alla förskollärare som en 

problematisk del av verksamheten. Vissa förskollärare menar att de samarbetar med 

närliggande företag och byggarbetsplatser för att kunna hämta det material som de vill ha. 

Dock uttrycker flera förskollärare sin oro för att materialet då kan vara farligt för barnen, 

antingen att materialet är vasst eller att det utsöndrar giftiga ämnen. I rapporten från SOU 

(2004:104) poängteras att det finns brister kring samarbete och samverkan mellan förskolor 

och närsamhället runt om kring. Detta är något som även några av förskollärarna i våra 

intervjuer uttryckte som ett problem. De menar att de inte har tid att åka runt och samla in 

material och att de inte har de kunskaper som krävs för att avgöra om det är ett bra material. 

Förskollärarna menar att de då istället tar med material från sina egna hem, på så sätt vet de 

var materialet kommer ifrån. Vi har fått uppfattningen att vissa förskollärare vill ha tillgång 

till återvinningsmaterial som redan är kontrollerat och säkrat, så att barnen kan använda 

materialet. Vi har även fått uppfattningen att vissa förskollärare vill att kommunen ska 

upprätta ett center där förskolor och skolor har tillgång till återvinningsmaterial. Denna 

uppfattning har vi fått därför att flera av förskollärarna i studien har uttryckt att det tar tid att 

samla in materialet från närsamhället. Tiden tas då från andra viktiga uppdrag i förskolan, 

menar de intervjuade förskollärarna.  

 

Förskollärarna i studien beskriver att de även samlar in återvinningsmaterial från förskolans 

kök- och städavdelning. I dessa avdelningar finner de material som kartonger och toalettrullar 

som är användbart till olika ändamål. En annan samverkan som framkom i intervjuerna, och 

som alla förskollärare menar är viktig, är samarbetet med vårdnadshavarna. Genom att 

samarbeta med vårdnadshavarna menar förskollärarna att arbetet med en hållbar utveckling 

blir levande i barnens vardag. Elm Fristorp (2015) menar att arbeta med återvinningsmaterial i 

förskolan gör att det byggs broar mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare. Förskolan ska 

vara ett komplement till hemmen och bör därför ha ett gott samarbete med vårdnadshavare 

(Lpfö 98, rev. 2010). Vi upplever att många av förskollärarna ser samarbetet med 

vårdnadshavarna som en viktig del av sitt uppdrag i förskolan. Vi uppfattar att många av 

förskollärarna väljer att samarbeta med hemmen när det gäller insamling av 

återvinningsmaterial, detta för att skapa goda kontakter och göra vårdnadshavarna delaktiga i 
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arbetet i förskolan. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att när förskolan 

samverkar med hemmen bildas det ett positivt förhållningssätt som är gynnsamt för barnens 

lärande.   

 

Skatans återanvändningscenter 
Skatan är en verksamhet som samarbetar med olika företag och organisationer runt om i 

Mölndals stad. Syftet med Skatans verksamhet är att ta vara på företagens och olika 

organisationers spillmaterial, vilket de annars skulle ha slängt. Centret är ett 

återanvändningscenter med syftet att förskolor runt om i Mölndal får besöka och plocka med 

sig material för att återanvända (Sinkadusen 2016). 

 

I resultatet framhäver de intervjuade pedagogerna att Skatan har valt att kalla sin verksamhet 

för återanvändningscenter och inte återvinningscenter. Skillnaden på begreppsdefinition är att 

pedagogerna på Skatan menar att materialet som de samlar in är material som går att 

återanvända fler gånger om. Pedagogerna menar att det är material som papper, plast, tyg, 

tapet, trä och mosaik som finns att hämta på Skatan. Allt material som samlas in på Skatan är 

enligt pedagogerna giftfritt och följer normerna för Naturskyddsföreningens operation Giftfri 

förskola.  

 

Skatan är en plats där förskolor hämtar spillmaterial som de kan använda i verksamheten. 

Pedagogerna på Skatan menar att det är viktigt att poängtera att förskollärare och andra 

verksamma i förskolan ska ha ett uttänkt syfte när de hämtar materialet. På så sätt blir 

materialet ett pedagogiskt redskap i barnens lärande, menar pedagogerna på Skatan. Precis 

som Sjöholm m.fl. (2011) poängterade så behöver förskollärare planera efter de didaktiska 

frågorna, vad, hur och varför, de ska använda materialet med barnen. Pedagogerna på Skatan 

menar att aktiva förskollärare ska se möjligheter med återanvändningsmaterialet eftersom 

material går att använda till allt möjligt i förskolan och flera gånger om. Genom att se 

möjligheterna, menar pedagogerna på Skatan, att förskollärarna arbetar med miljötänkande, 

estetiska lärprocesser och ett friare material som inte är könsbundet. Detta menar pedagogerna 

på Skatan bidrar till att barnen kan vidga sina vyer och se bortom mallar och normer i 

samhället.  

 

Sjöholm m.fl. (2011) poängterar vikten av ämneskunskap, men också hur denna kunskap ska 

förmedlas till såväl barn som till vuxna. Sinkadusen och Skatan anordnar träffar där 

verksamma pedagoger får möjlighet att utbyta och dela med sig av sina erfarenheter och 

kunskaper till andra pedagoger. Det kallas för ”delarkultur”, alltså utbyte av kunskaper med 

varandra. Syftet med träffarna är att fler pedagoger runt om i Mölndal ska bli medvetna att 

återanvändningsmaterial är ett material som bidrar till mycket i barns lärande. Det gäller att 

pedagoger har kunskaper om vad de kan använda materialet till, just för att bli bekväma i 

användandet av materialet. Pedagogerna på Skatan menar att återanvändningsmaterialet ska 

vara en naturlig del i förskolans verksamhet, precis som andra befintliga material.  

 

Sammanfattning 
Resultatet av intervjuerna med förskollärarna och pedagogerna på Skatan visar att efterfrågan 

på återvinningsmaterial är stort ute på förskolorna, dock framkommer det att många känner 

sig osäkra på hur de ska använda materialet i den pedagogiska verksamheten. Alla 

förskollärare känner sig bekväma att använda materialet i den skapande verksamheten, men 

inte i andra aktiviteter. Pedagogerna på Skatan erbjuder pedagoger runt om i Mölndal 

tillfällen att utbyta kunskaper med varandra. Vi har upplevt att de förskollärare som vi har 

intervjuat efterfrågar denna möjlighet, att utbyta erfarenheter och inspiration med varandra. 
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Pedagogerna på Skatan menar att om förskollärare känner sig osäkra att använda 

återvinningsmaterial så väljer de istället att inte använda materialet. Då är det bra att 

förskollärare kan vända sig till en återanvändningscenter för att få stöd med kreativa idéer, 

tankar och inspiration kring hur de ska använda återvinningsmaterial. 

 

Metoddiskussion 
Eftersom vi ville undersöka hur förskollärare resonerar om begreppet återvinningsmaterial, 

men också hur och varför de använder materialet i den pedagogiska verksamheten 

tillsammans med barnen, valde vi att använda kvalitativa intervjuer. Enligt Lantz (2013) är det 

en passande metod att använda när man vill undersöka hur människor uppfattar, beskriver och 

känner för det valda syftet/undersökningsområdet.  

 

Vi har under arbetet fått handledning och stöd av vår handledare med intervjufrågorna. Vi 

upplever dock att vi alla tre saknade kunskaper och erfarenheter kring hur vi på bästa sätt 

skulle utföra intervjuerna. Vi valde därför att göra en provintervju. På så sätt fick vi prova oss 

fram att leda en intervju och se om våra frågor var tillräckligt tydliga att uppfatta av 

deltagarna. I provintervjun fick vi även möjlighet att ställa följdfrågor som vi annars inte hade 

skrivit ner. Kihlström (2007) menar att genom att använda halvstrukturerade intervjuer 

använder forskare öppna frågor där deltagaren kan svara med sina tankar och erfarenheter. Vi 

tror att på så sätt fick vi ut mer av intervjuerna. Vi valde även att skicka intervjufrågorna i 

förväg, för att de tillfrågade förskollärarna skulle ha tid att förbereda sig. Detta eftersom vi 

ville ha så utförliga svar som möjligt. Vi valde att var och en utföra intervjuerna, vilket i 

efterhand möjligen kan vara en nackdel. Genom att vara ensam under intervjun fick vi fram 

svar på frågorna, men det var svårt att hinna med att anteckna mimik och kroppsspråk på 

deltagarna. Vi tror att om vi hade varit två personer under intervjun så hade vi kunnat turas 

om att ställa intervjufrågorna, och också kommit på fler följdfrågor som kunde ge oss mer 

utförliga tankar. Vi hade också haft möjlighet att anteckna deltagarnas kroppsspråk. Vi 

spelade in intervjuerna med hjälp av mobiltelefoner, detta blev användbart när vi 

transkriberade materialet, dock tror vi att deltagarnas mimik och kroppsspråk gick förlorat i 

arbetet. Vi upplever att det hade kunnat bidra till tydligare och mer utförliga resultat.  

 

Vår upplevelse efter intervjuerna är att vi fick ett relativt bra material att arbeta utefter. 

Svarslängden på intervjuerna har varierat, några intervjuer var kortare än andra. En 

bidragande orsak till de korta intervjuerna, tror vi beror på att respondenterna fick 

intervjufrågorna i förväg. Det kan bero på att respondera i förväg hade tänkt ut vad de skulle 

säga. Om vi hade valt att inte skicka intervjufrågorna i förväg hade vi däremot kanske fått mer 

oklara svar.  
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Didaktiska konsekvenser 
Förskolans uppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande hos barnen (Lpfö 

98 rev. 2010). Vår upplevelse utifrån forskning, egna erfarenheter och förskollärarnas utsagor 

är att det är viktigt att arbeta med återvinningsmaterial i förskolan, tillsammans med barnen. 

Detta för att bland annat synliggöra och göra barnen delaktiga i miljöfrågor och dess 

betydelse för en hållbar framtid. Samtidigt har vi fått erfara att återvinningsmaterial påverkar 

barnens upplevelser och lärande så mycket mer än bara ur miljösynpunkt. I leken och 

skapande med återvinningsmaterial blir barnen kreativa och materialet sätter inga gränser för 

fantasin. Samtidigt är det flera av de intervjuade förskollärarna som uttrycker en osäkerhet 

inför att använda återvinningsmaterial i den pedagogiska verksamheten. Det är viktigt att 

förskollärarna får utbildning om vad som är ett lämpligt material att använda i förskolan 

tillsammans med barnen. Om barn inte får tillgång till återvinningsmaterial går barnen miste 

om att upptäcka möjligheterna med det ofärdiga materialet. Pedagogerna på Skatan menar att 

återanvändningsmaterialet ska användas på samma sätt som när pedagoger använder ”färdigt 

material”.  

 

Eftersom Mölndals stad har upprättat en plats där verksamma pedagoger kan få inspiration 

och möjlighet att samla material, så kan pedagoger runt om i Mölndal på ett lättare och 

säkrare sätt arbeta med återanvändningsmaterial. Vi tror att om fler kommuner skulle upprätta 

liknande center skulle fler pedagoger använda sig av återvinningsmaterial. En bidragande 

faktor kan vara att pedagogerna känner att materialet är säkerhetsställt av centret, att det inte 

är giftigt och farligt för barnen. Vidare kan pedagogerna få inspiration att använda materialet i 

den pedagogiska verksamheten och att det finns mer tid att hämta material tillsammans med 

barnen.    

 

Vidare forskning  
Vidare forskning kring ämnet återvinningsmaterial som kan vara intressant att genomföra är 

följande:  

 

1. En jämförande studie kring före och efter införande av ett återanvändningscenter i en 

kommun. Hur har arbetet med återvinningsmaterial förbättrats för pedagogerna? Vad har 

resultatet blivit av att införa ett center?  

 

2. En utvecklad studie om farliga/giftiga material, hur materialet kan påverka barnen ur 

hälsosynpunkt (Giftfri förskola).
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BILAGOR                                                                     Bilaga 1 

 

 
 

Informationsbrev                                                                                       Datum   2016-04-07 

 

Till pedagoger på förskolan  

Vi är tre studenter Julia Magnusson, Katharina Karlsson och Jennie Wistrand som studerar 

vår sjunde och sista termin till förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, 

information, pedagogik och IT. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett 

examensarbete där ett valt område som skall undersökas. Vi har valt att fokusera på hur 

pedagoger använder återvinningsmaterial i den pedagogiska verksamheten tillsammans med 

barnen. Vi har valt att göra inspelade intervjuer med pedagoger om muntligt samtycke ges.  

 

Det är viktigt att ni som pedagoger vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen 

kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla 

uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. 

Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på pedagoger och förskola används så att allas identiteter skyddas. 

Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.    

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på: 

 

Julia Magnusson  

Sxxxxxx@student.hb.se eller 07-xxxxxxxx 

Katharina Karlsson 

Sxxxxxx@student.hb.se  eller 07-xxxxxxxx 

Jennie Wistrand  

Sxxxxxx@student.hb.se eller 07-xxxxxxxx 

 

 

Med vänliga hälsningar   

Julia Magnusson, Katharina Karlsson & Jennie Wistrand 
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       Intervjumall: förskollärare                                                                       Bilaga 2 

 

1. Vad betyder begreppet återvinningsmaterial för dig? 

2. Arbetar du med återvinningsmaterial? (I så fall varför/varför inte?) 

3. Var får ni tag på ert återvinningsmaterial? 

-Vilka material tycker du är lämpliga att återanvända tillsammans med barnen? 

4. Hur använder du återvinningsmaterial i den pedagogiska verksamheten tillsammans 

med barnen?  

- Kan du beskriva en aktivitet där du arbetar med återvinningsmaterial tillsammans 

med barnen? 

5. Hur kan ni pedagoger göra återvinningsmaterialet didaktiskt? 

6. Vilka möjligheter och hinder ser du för att arbeta med återvinningsmaterial i den 

pedagogiska verksamheten? 

7. Hur skulle du vilja utveckla arbetet med återvinningsmaterial i er verksamhet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Intervjumall: återanvändningscenter                                        Bilaga 3 

 

1. Vad betyder begreppet återvinningsmaterial för dig? 

2. Vilka material tycker du är lämpliga att återanvända tillsammans med barnen och 

pedagogerna? 

3. Hur använder ni återvinningsmaterial i den pedagogiska verksamheten 

tillsammans med barn och pedagoger?  

4. Vilka möjligheter och hinder ser du för att arbeta med återvinningsmaterial? 

5. Hur gör ni barn och pedagoger delaktiga i arbetet med återvinningsmaterial?  

6. Hur samlar ni in återvinningsmaterial? 

7. Varför är det viktigt att arbeta med återvinningsmaterial?  

8. Hur tar ni kontakt med förskolor för att sprida er verksamhet? 

9. Vad för slags material får ni in? 

10. Vad är syftet med ett återvinningscentrum?  

11. Hur skulle du vilja utveckla arbetet med återvinningsmaterial i er verksamhet? 
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