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Syftet med denna studie är att undersöka och analysera förskollärares beskrivningar av hur 

återbruksmaterial kan relateras till hållbar utveckling i förskolans praktik utifrån 

posthumanistiska begrepp. Studiens syfte utgör även studiens frågeställning som är följande; 

hur kan återbruksmaterial relateras till hållbar utveckling samt analyseras utifrån de 

posthumanistiska begreppen agens och materialitet med utgångspunkt i förskollärares 

beskrivningar. Studiens teoretiska utgångspunkt är det posthumanistiska perspektivet där 

människa som materialitet samt icke-mänskliga materialiteter anses vara ömsesidigt beroende 

av varandra. Ur detta perspektiv är agens något som uppstår materialiteter emellan och de blir 

i denna bemärkelse påverkande agenter för hållbar utveckling. En kvalitativ forskningsmetod 

har tillämpats för insamling av data och möjliggjordes genom semistrukturerade intervjuer med 

yrkesverksamma förskollärare.  

Resultatet av studien tyder på att arbetet med återbruksmaterial relaterat till hållbar utveckling 

kan uppfattas stort och komplext samt att det krävs kunskap om materialet och dess påverkan. 

En slutsats av resultatet är att arbetet med återbruksmaterial kan påverka hållbar utveckling 

positivt med hjälp av kompetent personal både på förskolorna och på det lokala 

återanvändningscentret. I relation till den posthumanistiska teorin kan återbruksmaterialet och 

människan som ömsesidigt beroende materialiteter tillsammans agera som agenter för en 

hållbar utveckling. 
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1.Inledning 

”Som nation kan vi inte fortsätta konsumera många gånger mer än den här planeten kan bära 

[…] Jag menar att vi har ett etiskt ansvar att vända konsumtionsutvecklingen och sätta återbruk 

på dagordningen” (Odegard, 2015, s. 47). Utifrån detta ställningstagande samt tidigare 

erfarenheter har vi förstått att det finns skilda åsikter angående återbruksmaterial relaterat till 

hållbar utveckling. Vi har i olika sammanhang både under förskollärarutbildningen och på 

förskolor där vi vikarierat mött personer vars reaktioner varit varierande angående 

återbruksmaterial och att det förs in i förskolans utbildning som ett pedagogiskt material. En 

del har varit positiva till införandet medan andra har varit mer eller mindre skeptiska. Under 

förskollärarutbildningen erbjöds en föreläsning om återbruksmaterial och en infallsvinkel i 

denna föreläsning var hållbar utveckling. Några studenter uttryckte då att de endast ser 

återbruksmaterial som skräp och inte något som bör användas i förskolorna och andra uttryckte 

ett intresse för det. Vårt fokus under denna föreläsning landade inte alls på huruvida 

återbruksmaterial ansågs som skräp eller inte utan vårt intresse fastnade vid kopplingen som 

föreläsaren förmedlade där återbruksmaterialet ställdes i relation till hållbar utveckling. Därav 

uppkom nyfikenheten att studera ämnet vidare i denna studie.  

Under 2018 togs ett beslut om att revidera läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 

2019 (Skolinspektionen, 2018). Regeringskansliet (2019) beskriver att revideringen i 

läroplanen berör en del förändringar och förtydliganden kring förskolans uppdrag om hållbar 

utveckling samt uttrycker att hållbar utveckling är en mycket viktig fråga för framtiden. I 

förhållande till förskolans reviderade läroplan om hållbar utveckling och de tidigare 

reaktionerna vi mött om återbruksmaterial är vi nyfikna på hur återbruksmaterial kan relateras 

till hållbar utveckling i förskolans praktik. United Nations Development Programme (2015) 

även kallat UNDP stärker vad regeringskansliet uttrycker om att arbetet för en hållbar 

utveckling är en viktig framtidsaspekt eftersom vi idag lever i ett konsumtionssamhälle. I 

förhållande till vad UNDP uttrycker skriver förskolans läroplan likt detta förhållningsätt att;  

utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar 

hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som 

miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen   

                                                                                    (Läroplan för förskolan, Skolverket 98 rev.2018 s.7.)  

I ett samhälle som allt mer fokuserar på hållbar utveckling krävs det människor som gör 

ställningstaganden och utvecklar sina värderingar. Förskolan blir därför en plats som är viktig 
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för att förbereda och rusta barnen till att bli handlingskompetenta i förhållande till en hållbar 

framtid (Hedefalk, 2014). Vi ser ett samband mellan återbruksmaterial och hållbar utveckling 

bland annat i förhållande till hur Odegard (2015) beskriver materialet som är till för att inspirera 

ett mer miljömedvetet förhållningssätt genom att ta tillvara på redan befintligt material och se 

möjligheter med återanvändning. Även Jordt-Jørgensen, Dahl-Madsen och Læssøe (2017) har 

gjort en studie där deras syfte är att utbilda och uppmuntra elever att använda avfallsmaterial 

för att bidra till en hållbar framtid. Med dessa ingångar kommer vår studie att vidare utforska 

ämnet om återbruksmaterial och hållbar utveckling. Fokus i denna studie riktas mot 

förskollärares beskrivningar av hur återbruksmaterial kan relateras till hållbar utveckling i 

förskolans praktik.   
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt redogörs ett globalt perspektiv på hållbar utveckling, globala mål, hållbar 

utveckling i förskolan, återanvändningscenter och återbruksmaterial. En global överblick på 

begreppet hållbar utveckling presenteras eftersom det är något som hela världen har 

gemensamt. Begreppet kommer även relateras till förskolan och återbruksmaterial eftersom det 

är studiens utgångspunkt. I bakgrunden beskrivs också det teoretiska perspektiv som valts i 

föreliggande studie för återbruksmaterial och hållbar utveckling.    

2.1 Ett globalt perspektiv på hållbar utveckling 

Brundtland-rapporten som även benämns “Vår gemensamma framtid" av Världskommissionen 

för miljö och utveckling beskriver hållbar utveckling som ett begrepp där innebörden handlar 

om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988). Hållbar 

utveckling beskrivs som en process som inte har en färdig lösning och har i samarbete med 

Brundtland-rapporten ett prioriterat område, agenda 2030 samt de globala målen (Svenska FN-

förbundet, 2019b). I begreppet hållbar utveckling nämns tre bärande dimensioner den sociala 

dimensionen, den miljömässiga dimensionen och den ekonomiska dimensionen. Den sociala 

dimensionen syftar till att bygga ett stabilt samhälle där grundläggande mänskliga behov 

uppfylls. Den miljömässiga dimensionen avser att på lång sikt bevara vattnets, jordens och 

ekosystemets produktionsförmåga och den ekonomiska dimensionen strävar efter att värna om 

mänskliga och materiella resurser på lång sikt (Röda korset, 2017). De sociala, miljömässiga 

och ekonomiska dimensionerna var en utgångspunkt i framtagandet utav de globala målen 

(UNDP, 2015). Svenska FN-förbundet (2019a) beskriver det gemensamma ansvaret för att 

uppnå de globala målen vilket innebär att olika samhällsaktörer som exempelvis förskolan bör 

engagera sig. Agenda 2030 är däremot en deklaration och innebär därför ett frivilligt 

deltagande som samhällsaktör. 

OMEP är en förkortning av Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire, på engelska 

World Organisation for Early Childhood Education och är ett världsprojekt för hållbar 

utveckling. Svenska OMEP arbetar för att främja villkoren för barn upp till åtta år där syftet är 

att synliggöra barns perspektiv på frågor som rör deras vardagsliv i förhållande till hållbarhet 

(Engdahl, Karlsson, Hellman & Ärlemalm-Hagsér, 2012). Thulin och Jonsson (2013) har 

skrivit en rapport i svenska OMEP:s världsprojekt i lärande för hållbar utveckling. De antyder 

att lärandet om hållbar utveckling i förskolan ska innehålla frågor som bland annat berör hållbar 
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konsumtion samt hållbart användande och beskriver att människans livsstil är ett hot för miljön. 

Vidare belyser författarna att förskollärarna därför har en viktig roll som förebilder i lärandet 

om hållbar utveckling i förskolan. Det är även något som Parnell, Downs och Cullen (2017) 

förespråkar eftersom syftet i deras studie är att lära samhällsmedborgare speciellt förskollärare 

och lärare hur de ska återanvända industrimaterial för att göra bättre miljömässiga val. Det är 

viktigt i förhållande till vad som nämns i den svenska rapporten i OMEP:s världsprojekt i 

lärande för hållbar utveckling där det beskrivs att förskollärare har en viktig roll i arbetet för 

hållbar utveckling (Thulin & Jonsson, 2013). I enlighet med ovanstående forskare är lärande 

för hållbar utveckling även något som Pramling Samuelsson (2011) belyser då hon poängterar 

att nyckeln till hållbar utveckling i förskolan är undervisning och återbruksmaterial samt att 

dessa är viktiga faktorer i hållbar utveckling.   

2.2 Globala mål 12 och 13  

De globala målen 12 och 13 presenteras eftersom de kan kopplas till användandet av 

återbruksmaterial relaterat till hållbar utveckling i förskolans praktik. Ovannämnda författare 

och forskare belyser att lärande för hållbar utveckling är viktigt i förhållande till att göra bättre 

miljömässiga val och att återbruksmaterial är en del av detta. 

Idag konsumerar människor mer än vad vår planet klarar av och för att uppnå hållbar utveckling 

måste människans vanor kring konsumtion och produktion ändras. I de globala målen 12 och 

13 beskrivs konsumtion, produktion och transportering samt dess utsläpp som påverkande 

faktorer på klimatförändringarna (UNDP, 2015). Pramling Samuelsson (2011) liksom Engdahl, 

Karlsson, Hellman & Ärlemalm-Hagsér (2012) presenterar sju begrepp som är väsentliga i 

förhållande till klimatförändringarna och hållbar utveckling vilka är följande: minska, 

återanvända, återvinna, reparera, respektera, ansvara och reflektera. Dessa begrepp går även att 

koppla till återbruksmaterial eftersom det är ett material som återvinns. Engdahl, Karlsson, 

Hellman & Ärlemalm-Hagsér (2012) menar fortsättningsvis att begreppen är ledord som ska 

inspirera till ett arbete för hållbar utveckling. Begreppen relateras enligt författarna till den 

sociala dimensionen, den miljömässiga dimensionen och den ekonomiska dimensionen som 

UNDP (2015) beskriver som utgångspunkt i de globala målen.  

Thulin och Jonsson (2017) påpekar att människans livsstil så som den förhåller sig i nutid är 

ett hot för miljön. Parnell, Downs och Cullen (2017) har en vision att motverka 

klimatförändringar genom att lära förskollärare hur de kan ta tillvara på material som redan 
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finns runt omkring oss för att på så sätt minska produktion, konsumtion och transportering av 

nya leksaker som också ingår i mål 12 och 13. 

2.3 Hållbar utveckling i förskolan   

Enligt Pramling Samuelsson (2011) bör förskollärare se en motivation i att vara med och verka 

för ett mer hållbart samhälle genom det inflytande verksamma inom förskolan har på barnen. 

Författaren påpekar fortsättningsvis att det är gynnsamt om pedagoger har tillit till sin egen 

förmåga och ser sig själva som kompetenta förebilder för att kunna förmedla kunskap om 

återbruksmaterial och hållbar utveckling i förskolan. I enlighet med det Pramling Samuelsson 

(2011) uttrycker menar även Parnell, Downs och Cullen (2017) att det är av stor vikt att lära 

förskollärare att återanvända de lokala industriernas material tillsammans med barn för att på 

så sätt minska miljöproblem. Det främjar det gemensamma uppdraget vi har om att förhålla oss 

måttfullt till konsumtion och odla en ekologisk intelligens hos barn på grund av nutidens 

miljöproblem. Enligt författarna är vår planet på grund av miljöproblemen på gränsen till att 

kollapsa. De beskriver därefter sin optimistiska syn på miljöförändringar som börjar med 

förskollärare och små barn i relation till återbruksmaterial. Författarna menar att förskollärare 

och förskolan är en bra plats för att sprida kunskap till övriga i samhället om hur de kan ta vara 

på industrimaterial för att på så sätt göra mer miljömedvetna val för en hållbar framtid. 

Borg (2017) uppmärksammar delar ur förskolans läroplan från 2016 som indirekt syftar till 

hållbar utveckling och förklarar att det har blivit en allt mer viktig aspekt att arbeta med. Både 

i världen, samhället och nu också i förskolan eftersom läroplanen ständigt försöker hänga med 

i samhällets utveckling och behov. Studien talar för att arbetet med hållbar utveckling i 

förskolan påverkar barns kunskaper positivt. För barns positiva utveckling i kunskaper om 

hållbar utveckling är bland annat vårdnadshavare och lärare de viktigaste faktorerna. Parnell, 

Downs och Cullens (2017) framtidsbild av att ge förskollärare mer kunskap blir extra viktigt i 

förhållande till Borgs (2017) beskrivning av förskollärare som viktiga kunskapsförmedlare. 

Borg (2017) uttryckte ovan att förskolans läroplan förut hade delar som syftade till hållbar 

utveckling men det är först år 2019 som begreppet hållbar utveckling har förts in i förskolans 

läroplan. Den reviderade läroplanen för förskolan presenterar likt UNDP (2015) hållbar 

utveckling i tre dimensioner: den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska (Skolverket, 

2018). Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012) påpekar att man i förskolan 

bör arbeta på ett sådant sätt som möjliggör barns delaktighet och medverkan till en bättre miljö 

och hur vi tillsammans på så sätt kan säkra en hållbar utveckling. Pramling Samuelsson (2011) 
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lyfter att lärare måste lita på barns förmåga att ta ansvar och se barn som kompetenta 

medborgare i samhället. Det är även något Caiman (2015) uppmärksammar då hon menar att 

förskolebarn har rätt att få påverka sin nutid samt framtid och vara med och agera i förhållande 

till hållbar utveckling. Förskolan är en väsentlig plats för diskussioner om hållbar utveckling 

och det är nödvändigt att förändringar sker i barnens vardag. Författaren framhäver det 

agentiska barnet som är redo att delta i komplexa samtal om hur vi tillsammans kan verka för 

en hållbar framtid. Därför är förskolan en viktig plats som skapar förutsättningar för möten 

mellan människor som tillsammans kan verka för en hållbar utveckling.  

Världsnaturfonden (2019) presenterar en guide för förskolan där verksamma inom utbildningen 

kan bli handledda i arbetet för en hållbar utveckling och en viktig del i guiden är att förbereda 

barn och göra dem handlingskompetenta. Almers (2009) presenterar begreppet 

handlingskompetens och beskriver det som en vilja och förmåga att påverka livsstil och 

levnadsvillkor som gynnar det globala. Det är också av vikt att som handlingskompetent 

människa kunna ompröva beslut och handlingar när kunskapsläget om miljön förändras. 

Världsnaturfonden (2019) anser att det finns tre viktiga faktorer för att få med sig barnen och 

göra dem handlingskompetenta. Det första är att öka deras kunskaper om kretslopp, 

källsortering, resurssnålhet och ekologiska fotavtryck. För det andra behöver barnen få 

motivation och en inre drivkraft där de själva väljer att vara engagerade individer och för det 

tredje krävs möjligheter att genomföra arbetet efter att barnen fått kunskap och motivation.  

2.4 Återanvändningscenter  

I Sverige finns det cirka tretton återanvändningscenter varav två är certifierade ReMida-center. 

För att få bedriva ett ReMida-center krävs en utbildning av personal från Reggio Emilia i Italien 

där ReMida grundades, här är arbetet med att ta hand om återbruksmaterial stort. ReMida är en 

förkortning för Rex Midas som svenskt översatt betyder Kung Midas och han förvandlade 

enligt legenden allt han rörde vid till guld vilket därmed är grundtanken med återbruksmaterial 

(Odegard, 2015). Parnell, Downs och Cullen (2017) antyder likt Odegard (2015) att vi bör 

bevara och förvandla det som annars skulle slängas till något nytt, användbart och värdefullt 

för att värna om miljön, vilket återanvändningscentren bistår med enligt författarna. 

Ett återanvändningscenter är en plats som tar emot olika företags spillprodukter vilket till 

skillnad från vanliga leksaker gynnar variationen av materialet som kommer från industrier 

som bland annat arbetar med trä, tyger, papper och mycket annat (Odegard, 2015). Syftet med 

ett återanvändningscenter är enligt Parnell, Downs och Cullen (2017) att ta vara på material 
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som annars skulle kastas bort för att sedan sortera och presentera materialet med syfte att 

inspirera förskolor och skolor att undervisa om återbruk.    

Färdiga leksakers säkerhet kontrolleras av leksaksdirektivet och behandlar därmed regler om 

kemikalier, allmän säkerhet och elsäkerhet. Leksaksdirektivet har skärpts sedan juli 2013 och 

reglerar innehållet av miljögifter i leksaker bättre än före 2013. Däremot regleras inte leksaker 

som inte är ämnade till att vara leksaker på samma sätt. Det är relativt vanligt att barn på 

förskolor får tillgång till att leka med material som egentligen inte är tillverkat för att vara 

leksaker. Beroende på vilken typ av icke leksak det handlar om finns det även icke leksaker 

som inte anses vara problematiska eftersom de inte innehåller kemikalier och gifter (Dahl & 

Grudd, 2013). I förhållande till föregående författare antyder Uyanik, Inal, Calisandemir, Can-

Yasar & Kandir (2011) att mycket av det återbruksmaterial som tas in i förskolorna generellt 

innehåller mindre kemikalier och gifter än färdiga leksaker. Detta på grund av att pedagogerna 

med hjälp från återanvändningscentren har möjlighet att få kunskap om materialet på plats. På 

så sätt påverkar personalen på återanvändningscentret vad som tas in i förskolorna vilket blir 

viktigt eftersom leksaksdirektivet som Dahl och Grudd (2013) tar upp oftast inte berör 

återbruksmaterial. 

2.5 Återbruksmaterial  

Från hemmen och industrier slängs mängder av material och genom att istället återanvända 

materialet fortsätter det att ha ett värde och tappar inte sin karaktär. Ett material som slängs är 

bara ett material utan värde men genom ett återanvändande får materialet en annan betydelse 

och kan istället benämnas som ett återbruksmaterial (Uyanik, Inal, Calisandemir, Can-Yasar & 

Kandir, 2011). Enligt Odegard (2015) är återbruksmaterial spill från industrier och andra 

företag som de tänkt att slänga. Spillet får ett nytt liv och blir till ett kreativt pedagogiskt 

material på förskolor och skolor i form av återbruksmaterial. Materialet är till för att inspirera 

ett mer miljömedvetet förhållningssätt genom att ge barn och elever förslag på hur de kan ta 

tillvara på befintligt material för att på så sätt minska konsumtionen av nya saker. Författaren 

menar att när materialet inte längre fyller sin tilldelade funktion kan det användas i nya 

kontexter. Uyanik, Inal, Calisandemir, Can-Yasar och Kandir (2011) menar att 

återbruksmaterial kan ha ett högre värde än färdiga leksaker i förskolorna på grund av att 

exempelvis en docka har en högre risk att bli ointressant snabbare än återbruksmaterial 

eftersom återbruksmaterial i olika sammanhang kan få varierande skepnader och utmanar barns 

fantasi. Parnell, Downs och Cullen (2017) beskriver att tanken med återbruksmaterial är att 

industriavfall som vanligtvis ses som värdelöst och ofullkomligt istället kan vara en tillgång i 
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arbetet för en hållbar utveckling. Det handlar om att ge ett värde och respekt till ett annars 

avvisat material. De framhäver även en tro på att när barn berör ett sådant material tänker de 

inte på vad det brukade vara utan istället på vad det kan bli. Det skapar en medvetenhet om 

materialets historia samt tidigare ändamål och därmed dess framtid inom kreativ 

återanvändning. Författarna fördömer till följd av detta bortkastningskulturen.   

I relation till det som beskrivits ovan menar även Pramling Samuelsson (2011) att användandet 

av återbruksmaterial blir en del i förskolans uppdrag om hållbar utveckling och bidrar enligt 

henne till en mer hållbar miljö. Hon menar att återbruksmaterial ökar barnens kunskaper om 

återanvändning samt hållbar utveckling. Författaren påpekar att återbruksmaterial möjliggör 

samtal om hållbar utveckling som utvecklar barnens tankar kring ämnet och menar att det på 

så sätt blir en del i förskolans uppdrag om lärandet av hållbar utveckling. Det är även den 

inriktning Jordt-Jørgensen, Dahl-Madsen och Læssøe (2017) har då de genomför en 

undersökning om hur återbrukmaterial kan bidra i utbildningssyfte. Med utgångspunkt i 

empirisk forskning om avfall i danska skolor och förskolor diskuterar de hur avfall som 

material kan öka förståelse och bidra till kunskap om en hållbar framtid.  

2.6 Ett posthumanistiskt perspektiv på återbruksmaterial och hållbar utveckling 

Posthumanism är en antihumanistisk teori och förkastar i kontrast till humanismen 

uppdelningen mellan människa, kropp och själ, samhälle, djur och natur. Anledningen till detta 

förkastande är att vi idag lever i en tid som präglas av miljökatastrofer som människan har 

självförvållat. Miljökatastrofen beror enligt den posthumanistiska teorin på att människor 

under humanismen placerat sig själv i centrum och därmed har icke-mänskliga materialiteter 

fått mindre uppmärksamhet (Bergstedt, 2017). Samhällsforskningens syn på världen är 

antropocentrisk och motsvarar parallellt med humanismen att människan står ensam i centrum 

och innebär därmed att ständigt främja och undersöka relationer mellan människor (Hultman, 

2011). Människan ställs därför ofta i fokus och framställs som högre vetande och med större 

påverkande kraft att agera än andra materialiteter som till exempel djur, natur eller alla de ting 

vi har omkring oss (Åsberg, Hultman & Lee 2012). I kontrast till detta anses även icke-

mänskliga materialiteter inom posthumanism som agentiska vilket innebär att de har en 

förmåga att påverka och delar där med centrum med människan (Bergstedt, 2017). Ur detta 

perspektiv kan materiella ting därför ses som en förlängning av människan som gör att 

mänskliga förmågor och kapaciteter ökar vilket i sin tur möjliggör användandet av 

återbruksmaterial för att arbeta för hållbar utveckling. Människan kan tvärtom också ses som 
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en förlängning av de materiella tingen alltså att det är tingen som styr människan (Hultman 

2011). 

Det posthumanistiska perspektivet skapar möjlighet att se materiella ting på ett nytt sätt och 

istället för att fokusera på begränsningar visar teorin hur givande det kan vara att följa 

föränderliga ting åt oförutsägbara och okontrollerbara håll. Det handlar därmed inte om någon 

färdig eller perfekt praktik utan om att vara öppen för olika berättelser och handlingar 

(Bergstedt, 2017). Ur denna utgångspunkt möjliggörs kopplingen till hållbar utveckling som 

Svenska FN-förbundet (2019a) och Hedefalk (2014) klargör som en process som inte har en 

färdig lösning eftersom det inte finns några enkla eller rätta svar.  

Bergstedt (2017) förklarar sitt synsätt på materialitet och agens ur ett kunskapsperspektiv där 

kunskap ofta ses som något som endast uppstår mellan människor. Författaren menar att ur ett 

posthumanistiskt perspektiv ses istället kunskap som något som sker i relation mellan människa 

och icke-mänsklig materialitet som måste förhålla sig till varandra. Lindgren (2018) förklarar 

begreppet existens ur posthumanismen som synonymt med att vara i relation och därför kan 

människan och det som omger henne ses som ömsesidigt beroende av varandra. I enlighet med 

Bergstedt (2017) och Lindgren (2018) menar Lenz Taguchi (2012) fortsättningsvis att agens 

uppstår som en effekt av samarbetet mellan olika materialiteter. Materialitet kan utifrån detta 

sett att se förstås som agentisk alltså att ting kan få saker att förändras och kan ha en utgörande 

kraft i förhållande till mänsklig förståelse och kunskap. Agens är därför inte enbart tillskriven 

människan utan kan också genereras av icke-mänskliga materialiteter. Hur det än ses så 

kommer de materiella tingen alltid stå i relation till människan inom det posthumanistiska 

perspektivet. 

För vår studie innebär ovanstående resonemang att återbruksmaterial, förskollärare och barn 

har likvärdig agens som i relation med varandra kan relateras till läran om hållbar utveckling i 

förskolan. De materiella ting i studien som anses ha en agens för hållbar utveckling ur ett 

posthumanistiskt perspektiv mer än människan är återbruksmaterial. Det kan förstås som att 

människan inte har något annat val än att använda materiella ting som återbruksmaterial för att 

sträva efter en hållbar utveckling.  

2.7 Materialitet och agens 

Hultman (2011) beskriver att materialitet i förskolans praktik under senare år har fått mycket 

fokus. Ett intresse av att förstå relationen mellan icke-mänskliga materialiteter och människan 

har ökat hos verksamma inom förskolan. Begreppet materialitet omfattar allt som är materiellt 
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så som bord, leksaker eller i studiens fall återbruksmaterial. Däremot menar författaren att 

människan också kan ses som materiell i ett sådant sammanhang som att människan kan 

fungera som ett verktyg. Talar vi istället om icke-mänsklig materialitet så kan inte människan 

räknas in i denna kategori utan syftar till allt som inte är mänskligt. All materialitet både 

mänsklig och icke-mänsklig blir till i relation med varandra. Författaren poängterar att det är 

viktigt att fundera på vad som hör ihop med vad och hur olika relationer kan uppstå och bli 

meningsfulla. Odegard (2015) menar att i varje situation som uppstår har icke-mänsklig 

materialitet en roll och påverkar alltid människan och på grund av detta tvingas människan 

förhålla sig till den icke-mänskliga världen. Genom detta förhållningssätt har 

återbruksmaterialet en roll som materialitet som människan skapar en relation till i 

meningsfulla sammanhang så som hållbar utveckling.    

Enligt den antropocentriska tradition som finns i samhället är agens något som oftast förknippas 

med människor (Hultman, 2011). Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015) förklarar att den icke-

mänskliga materiella världen har inflytande på människan, alltså besitter agens och påverkar 

där med människans sätt att handla, tänka och förstå. I Hultmans (2011) avhandling är 

utgångspunkten att alla materialiteter, inte enbart mänskliga, bör betraktas som potentiella 

påverkande agenter vilket innebär att när olika materialiteter producerar agens i en situation 

blir de till som aktörer, även kallat agenter. Författaren förklarar vidare att agens är något som 

uppstår i samband agenter emellan och en ensam agent kan inte besitta agens. Lenz Taguchi 

(2012) belyser liksom Hultman (2011) att icke-mänskliga materialiteter inte är passiva verktyg 

som vi människor bestämmer oss för att använda utan de är aktiva agenter som samarbetar med 

oss. Allt materiellt samverkar med människan vilket betyder att vi gör något med dem och de 

gör något med oss.  

Återbruksmaterial kan med denna utgångspunkt inte ensam inneha agens men kan få agens och 

makten att påverka i en kontext med andra materialiteter. I vår studie anses återbruksmaterial, 

förskollärare och barn som materialiteter som i relation till varandra blir agenter och kan 

påverkar den hållbara utvecklingen.    
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3. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera förskollärares beskrivningar av hur 

återbruksmaterial kan relateras till hållbar utveckling i förskolans praktik utifrån 

posthumanistiska begrepp.   

• Hur kan återbruksmaterial relateras till hållbar utveckling samt analyseras utifrån de 

posthumanistiska begreppen agens och materialitet med utgångspunkt i förskollärares 

beskrivningar?  
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4. Metod    

I detta avsnitt presenteras valda metoder för genomförandet av studien under följande rubriker: 

kvalitativ studie, urval, datainsamling och genomförande, tillförlitlighet, etiska överväganden 

och val samt analysmetod.                                                

4.1 Kvalitativ studie 

För att besvara studiens frågeställning valde vi att göra en kvalitativ studie eftersom syftet är 

att undersöka och analysera förskollärares beskrivningar av hur återbruksmaterial kan relateras 

till hållbar utveckling i förskolans praktik utifrån posthumanistiska begrepp. Enligt Ahrne och 

Svensson (2015) grundas en kvalitativ forskningsmetod på människors tankar och erfarenheter 

och bidrar därmed till en djupare förståelse om det som ska studeras. Rienecker och Stray 

Jørgensen (2017) beskriver den kvalitativa metoden som något där särskilda kvalitéer och 

egenskaper studeras i ett avsmalnat ämnesområde. I vår studie har semistrukturerade intervjuer 

genomförts och dessa bygger på en övergripande intervjuguide i form av intervjufrågor 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi har därför i enlighet med semistrukturerad intervju 

använt oss av förutbestämda frågor (se bilaga 1) utifrån studiens syfte och frågeställning. Det 

fanns utöver detta också utrymme för följdfrågor under intervjuerna. 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) utförs kvalitativa studier vanligtvis på ett begränsat antal 

personer, därmed begränsas svaren och ett resultat kan inte generaliseras. Vi är medvetna om 

det, men valde ändå ett begränsat antal förskollärare att intervjua eftersom vi ansåg att deras 

kompetenser om återbruksmaterial berikade vår studie mer än att ha fler icke insatta personers 

utsägelser angående återbruksmaterial. Genomgående i studien benämns förskollärarna som 

informanter vilket är ett begrepp som Christoffersen och Johannessen (2015) använder sig av. 

Vi valde att använda detta begrepp eftersom informanterna gav oss information om individuella 

beskrivningar.  

4.2 Urval 

Informanterna i undersökningen är främst valda utifrån ett kriteriebaserat urval vilket betyder 

att informanterna enligt flera kriterier är lika varandra. Informanterna är utbildade förskollärare 

och arbetar i samma kommun, de har samma arbetsgivare och tar även del av samma nätverk 

som anordnas av återanvändningscentret i kommunen. Informanterna arbetar samtliga aktivt 

med återbruksmaterial, hållbar framtid och de globala målen vilket är relevant för vår studie 

som undersöker återbruksmaterial och hållbar utveckling. Detta innebär att vi som intervjuar 

inte behöver intervjua en mängd olika informanter utan att det räcker med de sex valda 
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förskollärarna (Christoffersen & Johannessen, 2015). Informanterna är också valda med ett 

bekvämlighetsurval då vi som genomför undersökningen har en privat eller yrkesmässig 

relation till majoriteten av dessa (Bryman, 2011). Urvalet av informanter i föreliggande studie 

beror på att studien syftar till att undersöka just förskollärares beskrivningar angående 

återbruksmaterial. I enlighet med Ahrne och Svensson (2015) är vi medvetna om att allmänna 

slutsatser inte kan dras när intervjuer enbart utförs på ett begränsat antal personer. Syftet med 

studien är inte att dra allmänna slutsatser från olika förskolor utan syftet är att fokusera på 

förskollärares individuella beskrivningar om återbruksmaterial relaterat till hållbar utveckling 

i förskolan. Hade vi valt att utföra fler intervjuer hade resultatet möjligtvis blivit bredare och 

mer varierat men med hänsyn till den begränsade tid vi hade på oss att utföra studien samt att 

det krävs mycket tid för att transkribera och analysera intervjuerna anser vi att urvalet var 

tillräckligt stort för att besvara studiens frågeställning. 

4.3 Datainsamling och genomförande  

För att påbörja datainsamlingen tog vi personligen kontakt med informanterna och lämnade 

över ett samtyckesbrev (se bilaga 2) för godkännande av intervju. I brevet framkom 

information om att ljudfilerna från intervjuerna enbart ska vara tillgängliga för oss som 

genomför studien samt examinatorn om det begärs. Efter genomförd intervju ska därför 

ljudfilerna läggas på en extern hårddisk för att ta hänsyn till vad som står skrivet i 

samtyckesbrevet. Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att den data som samlas in ska 

vara så sanningsenlig som möjligt för att kunna återspegla den sanning som undersöks. Bryman 

(2011) menar att genom inspelning och därefter transkribering av intervjuerna blir det enklare 

att granska informanternas svar och på så sätt blir analysen mer noggrann och sanningsenlig. 

Därför valdes mobiltelefon som inspelningsverktyg eftersom detta verktyg i stunden kan spela 

in det som sägs och möjliggör att vi under analysarbetet när som helst kan pausa, gå tillbaka 

och reflektera över materialet.    

Inför genomförandet av varje intervju besöktes respektive informant på dess arbetsplats för att 

överlämna samtyckesbrevet med innehåll om studiens syfte, information om tillvägagångsätt 

samt informanternas villkor och rättigheter. Detta brev skrevs under av informanterna som 

därmed lämnade samtycke om att delta i studiens undersökning. Därefter bestämdes tid och 

plats för intervju och fortsatt kontakt med informanterna bibehölls via mailadressen som de 

angivit i samtyckesbrevet. Några dagar innan intervjuerna genomfördes skickades 

intervjufrågorna (se bilaga 1) till informanterna så att de fick möjlighet att förbereda sig och 

återkomma med eventuella funderingar kring frågorna. Vi var medvetna om att 
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intervjufrågorna eventuellt kunde upplevas komplicerade när de ställdes i ett sammanhang där 

informanterna inte hade så lång betänketid. Informanterna kunde möjligen känna sig stressade 

över att leverera ett svar vilket skulle kunna leda till att svaret inte blir av samma värde. Den 

här risken anser vi minskade i och med att informanterna fick intervjufrågorna på förhand. I 

samband med att intervjufrågorna mottogs av informanterna lämnades även ett önskemål om 

att de inte bör diskutera frågorna tillsammans med kollegor innan genomförd intervju. 

Anledningen är att undersökningen är tänkt att studera den enskilda individens svar vilket vi 

anser kan bli påverkat om informanterna diskuterar frågorna med kollegor. Det var ytterligare 

en anledning till att vi gav informanterna möjlighet att höra av sig med funderingar kring 

frågorna till oss. Däremot hörde ingen av informanterna av sig angående funderingar över 

intervjufrågorna men hänsyn till detta har ändå tagits. 

Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide på respektive informants arbetsplats där vi 

samtalade mellan 20–30 minuter om informanternas beskrivningar av återbruksmaterial utifrån 

intervjufrågorna. Enligt Bryman (2011) behöver inte intervjufrågorna ställas i en viss ordning, 

författaren menar att forskaren ofta har en lista över relativt specifika teman vilket kallas för 

intervjuguide. Under intervjun ställdes inte frågorna i intervjuguiden uppifrån och ner utan 

frågorna framfördes utan inbördes ordning i enlighet med det Bryman (2011) beskriver ovan 

för att på så sätt anpassa samtalet och få det mer naturligt. Efter avslutad intervju var vi noga 

med att förmedla vår uppskattning av det frivilliga deltagandet samt tacka för att informanterna 

tagit sig tid för att göra studien möjlig.     

I genomförandet av resultatet har vi delvis valt att ha med informanternas citat i dess 

ursprungliga form på grund av att vi anser dessa citat som extra betydelsefulla för en djupare 

förståelse av studien. Vi finner att dessa citat på ett tydligt sätt ger en förklaring till det som vi 

ansett vara relevant i analysen i förhållande till studiens syfte och frågeställning.   

4.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är grundläggande i all forskning och syftar till hur tillförlitlig data är och berör 

även hur noggrann och exakt undersökningens data är alltså vilken data som används, sättet 

det samlas in på och hur det bearbetas. Ett tillvägagångsätt för att testa studiens tillförlitlighet 

är att jämföra studien med andra studier som har liknande utgångspunkt för att på så sätt 

utvärdera om resultaten är överensstämmande (Christoffersen & Johannessen, 2015). En annan 

faktor som enligt Roos (2014) tillämpar studiens tillförlitlighet är reliabilitet som syftar till 

samma begrepp som tillförlitlighet och innebär att material samlas in för att besvara studiens 
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syfte och frågeställningar. Författaren påpekar också att det som studeras ska vara relevant och 

av betydelse för studiens utgångspunkt. Ytterligare en faktor som enligt Bryman (2011) ökar 

studiens tillförlitlighet är att använda ljudinspelning som insamlingsmetod. Detta verktyg 

möjliggör att upprepade gånger kunna lyssna på det insamlade materialet för att minska risken 

för misstolkning av informanternas svar. 

Informanterna är utbildade förskollärare som är verksamma i en kommun där arbetet med 

återbruksmaterial relaterat till en hållbar utveckling har varit aktivt i över sex år [vilket senare 

framkommer i resultatet]. Eftersom informanterna dels har kunskap om förskolans utbildning 

samt styrdokument, dels är verksamma i en kommun som aktivt arbetar inom området som 

studien berör främjas därmed studiens tillförlitlighet.  

Ahrne och Svensson (2015) uttrycker att kvaliteten i forskning handlar om att ge läsaren en 

inblick och förståelse för hur studien och analysen har genomförts samt vilka svagheter som 

anses finnas i studien. Därför kommer det att presenteras ett avsnitt om studiens tillförlitlighet 

samt brister i diskussionsdelen.           

4.5 Etiska överväganden och val 

Löfdahl (2014) tar upp en rad olika etiska aspekter som vi studenter ska ta hänsyn till under 

vår studie. Enligt författaren behöver vi godkännande från alla informanter gällande både 

medverkan och val av metod för datainsamling samt att det tydligt framgår att informanterna 

när som helst utan förklarad anledning har rätt till att dra sig ur undersökningen. Innan 

undersökningen inleds ska vi som studenter underrätta informanterna om studiens syfte och 

vad som kommer hända med det insamlade intervjumaterialet efter att intervjun är slutförd. 

Detta görs för att ta hänsyn till informanternas rättigheter om att respektera deras yttranden. 

Under intervjun är det viktigt att respektera, aktivt visa intresse för och lyssna på informanterna 

eftersom de frivilligt ställer upp. Vidare belyser författaren den etiska aspekten om att ta hänsyn 

till att endast relevanta delar av transkriberingen utgör resultatet.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska vi även ta hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav i 

studien vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att informera informanterna om studien, deras 

villkor och de får även information om att deras deltagande är frivilligt samt att de får avbryta 

sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet ämnar till att få ett samtycke från 

informanterna. Konfidentialitetskravet syftar till att göra informanterna medvetna om att det 

insamlade materialet kommer att hanteras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera 
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informanterna samt att materialet inte hamnar i orätta händer. Nyttjandekravet riktas främst till 

att det insamlade materialet enbart ska användas av de som genomför studien i förhållande till 

forskningsändamålet. Vetenskapsrådet (2018) tydliggör vidare att om informanterna upplever 

att de blivit diskriminerade har de rätt att göra en anmälan till rektorn på högskolan. Detta tog 

vi hänsyn till genom att samtliga krav illustrerades i samtyckesbrevet som lämnades till 

informanterna och all data som samlats in under intervjuerna kommer att raderas då uppsatsen 

godkänns.  

4.6 Analysmetod 

I analysen av det transkriberade materialet utgick vi från begreppen agens och materialitet. I 

transkriberingarna söktes det efter vad som kan identifieras som materialitet och agens. De 

materialiteter som urskildes var återbruksmaterial, förskollärarna, förskolan, barnen, 

återanvändningscentret och dess nätverk. Med utgångspunkt i informanternas beskrivningar 

sökte vi även efter hur ovannämnda materialiteter får agens och hur de ur den posthumanistiska 

teorin kan bli agenter relaterat till hållbar utveckling. Sedan sorterades materialet genom att 

klippa ut svaren i intervjuerna som placerades i olika högar på golvet tills studiens fyra 

övergripande mönster tog form vilka är: Återanvändningscentret samt nätverket som en 

agentisk kraft, Återbruksmaterial som en komplicerad materialitet, Återbruksmaterialets agens 

relaterat till hållbar utveckling och Förskollärare beskriver inspiration och kunskap som en 

agentisk faktor. Mönstren skapades eftersom vi i vår sortering upptäckte att det var ämnen som 

samtliga sex informanter återkommande uttryckte sig om.  Dessa mönstren resulterade i de fyra 

rubrikerna som presenteras i resultatet och har även sin utgångspunkt i studiens syfte. Rent 

praktiskt innebar analysen att vi lärde känna vårt material väl eftersom vi bearbetade och 

granskade det inför resultatet. 

När ett material bearbetas och analyseras poängterar Löfgren (2014) vikten av att lyssna noga 

på vad informanterna sagt, det kan bland annat göras genom att transkribera och under tiden 

ha sitt forskningsområde i fokus. På så sätt anser författaren att det blir mer tydligt i analysen 

av materialet vad som är relevant och inte för att kunna besvara frågeställningen. Det beskrivs 

även av Rennstam & Wästerfors (2015) som menar att en kvalitativ studie med rätta kan kallas 

ett rikt material och kräver därför att analytikerna hela tiden haft teorin i åtanke och att det är 

de övergripande teoretiska begreppen som styr analysen. Författarna menar att sortering av 

material syftar till att konstruera en sak i taget för att sedan i analysen inte omfatta allt samtidigt 

utan definiera likheter och skillnader. En sortering där likheter och skillnader synliggörs 

baseras därför på att återkommande mönster börjar ta form och kallas därmed för selektiv 
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sortering. I enlighet med Löfgren (2014) och Rennstam & Wästerfors (2015) användes 

metoden att söka efter återkommande mönster i empirin vilket innebär att studera utsägelser 

som upprepas för att på så sätt få någon form av struktur i materialet med utgångspunkt ur 

studiens teoretiska begrepp.  

Vi anser att studiens föreliggande teori som analysverktyg möjliggör kopplingen mellan 

återbruksmaterialets påverkan på hållbar utveckling i relation med människan. Detta eftersom 

det i bearbetningen av det insamlade materialet upprepade gånger framgick att bland annat 

återbruksmaterialet, förskollärarna och återanvändningscentret (materialiteter) hade stor 

möjlighet att påverka (agens) den hållbara utvecklingen. Därför blev det av betydelse att 

särskilt lyssna efter informanternas förklaringar som kunde identifieras som synonymer till de 

valda teoretiska begreppen materialitet och agens. Teorin är vald som ett analysverktyg på 

grund av att de teoretiska begreppen ansågs ge en tydligare förståelse av vad informanterna 

uttryckte. Det blir därför betydelsefullt för studien att sätta den i relation till det 

posthumanistiska perspektivet eftersom teorin beskriver förkastningen av det humanistiska 

sättet att se på människan och världen samt att detta är anledningen till att det idag finns 

miljöproblem. Därför blir det av värde för studien att genom förskollärares beskrivningar visa 

att materialet och människan tillsammans i meningsfulla sammanhang kan påverka hållbar 

utveckling. Med hänsyn till detta var det viktigt att studiens teori och begreppen materialitet 

och agens blev analysverktyg och inte enbart en underliggande teori som presenteras i 

bakgrunden. I resultatet kommer informanterna benämnas som informant A, B, C, D, E och F 

för att avidentifiera informanterna men ändå kunna urskilja informanternas svar för att 

synliggöra likheter och skillnader. 
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5. Resultat och analys  

Resultatet kommer att presenteras under fyra rubriker som alla grundas i studiens 

frågeställning: Hur kan återbruksmaterial relateras till hållbar utveckling samt analyseras 

utifrån de posthumanistiska begreppen agens och materialitet med utgångspunkt i 

förskollärares beskrivningar? Resultatet presenteras i relation till de teoretiska begreppen 

materialitet och agens som användes i analysen av empirin. De fyra rubrikerna är följande: 

Återanvändningscentret samt nätverket som en agentisk kraft, Återbruksmaterial som en 

komplicerad materialitet, Återbruksmaterialets agens relaterat till hållbar utveckling och 

Förskollärare beskriver inspiration och kunskap som en agentisk faktor.  

5.1 Återanvändningscentret samt nätverket som en agentisk kraft  

Informant A beskriver hur återanvändningscentret och dess nätverk relaterat till hållbar 

utveckling är en tillgång:  

Informant A: [...] innan återanvändningscentret startade 2013 så vet jag att vi gillade återbruk men då var 

det ju på ett annat sätt för då bad man ju föräldrar som man visste jobbade på bra ställen om saker och då 

bunkrade ju varje förskola i sina förråd och menade att det här är våra grejer liksom [...] 

Citatet visar hur det såg ut i den aktuella kommunen innan ett återanvändningscenter 

etablerades. Enligt informant A samlade varje förskola återbruksmaterial i sitt förråd och 

arbetet med återbruksmaterial för en hållbar utveckling var aktuellt redan innan kommunen 

startade återanvändningscentret men skillnaden då var att varje förskola arbetade individuellt. 

Genom att återanvändningscentret grundades menar samtliga informanter att det blev ett arbete 

där både samhället och kommunens olika förskolor började samarbeta för hållbar utveckling 

som övergripande mål. De menar att det idag pågår ett ständigt arbete där bland annat industrier 

skänker material till återanvändningscentret som annars skulle slängas. Förskolorna i sin tur 

hämtar materialet och återanvänder det i förskolans praktik. Informanterna beskriver på olika 

sätt detta som ett kretslopp där materialet går runt eftersom förskolorna lämnar tillbaka 

materialet till återanvändningscentret när de anser sig färdiga med det. Informant E förklarar 

att andra förskolor kan använda återbruksmaterialet på nytt vilket informanten påpekar som en 

bidragande faktor för hållbar utveckling.  

Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv beror dagens miljöproblem på att människan under 

humanismen stått ensam i centrum (Bergstedt, 2017). Etableringen av återanvändningscentret 

kan med denna teori som utgångspunkt därmed innebära att återbruksmaterialet som icke-

mänsklig materialitet fick högre status och i sin tur större agens i arbetet för en hållbar 
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utveckling. Människan tillsammans med återbruksmaterial utgör en större agentisk kraft än om 

människan stått ensam och kan med bättre förutsättningar verka som agenter för hållbar 

utveckling tillsammans.  

Informant A uttrycker sin uppfattning om återanvändningscentret genom att säga “[...] det är 

ju en sån skatt att komma ner till återanvändningscentret för de är ju så kunniga och de tar ju 

tillvara på så mycket som annars skulle slängas [...] det är ju sjukt”. I intervjun med informant 

A kan det tolkas som att återanvändningscentret är en agent i arbetet med återbruksmaterial 

eftersom personalen där har stor vetskap om materialet samt dess agens i relation till hållbar 

utveckling.  

I intervjun med informant A och F framgår det även att återanvändningscentrets nätverk i 

arbetet med återbruksmaterial bidrar till kollegialt lärande där förskollärarna får inspiration och 

kunskap från nätverket men även från varandra genom åsikter och tankar. Trots att nätverket 

bidrar med kunskap och inspiration enligt informant A och F samt att informant A uttrycker att 

återanvändningscentret är en skatt att ta till vara på så beskriver informant D arbetet på 

återanvändningscentret på följande sätt:   

Informant D: [...] man tänker inte alltid på syftet med återanvändningscentret utan tar det lite för givet... vi 

bör bli bättre med att se syftet med varför det finns och vad det faktiskt gör för miljön att ta hand om 

återbruksmaterial som vi kan använda. 

Citatet tyder på att syftet med återanvändningscentret samt dess material ibland glöms bort. 

Informant D talar om att arbetet tillsammans med återanvändningscentret för en bättre miljö 

tas för givet och att många skulle behöva reflektera över varför återbruksmaterial används 

relaterat till hållbar utveckling. Samtliga informanter ger dock beskrivningar på hur 

återanvändningscentrets nätverk bidrar med resurser och idéer i arbetet med återbruksmaterial 

trots att informant D uttrycker att syftet med återanvändningscentret ibland glöms bort. Något 

som ingen av informanterna nämner är om återanvändningscentrets nätverk har fokus på 

hållbar utveckling. I intervjun med informant B som är nätverksledare framgår det att det bör 

ske en utveckling där återbruksmaterial ställs i relation till hållbar utveckling.  

Informant B: Jag har förmånen att vara nätverksledare i återanvändningscentrets nätverk och då kan jag 

bära med mig och utmana nätverket nästa år och tänka på hur vi ännu mer kan tänka kring 

återbruksmaterialet kopplat till en hållbar utveckling. 
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Samtliga informanter uttrycker att hållbar utveckling inte har varit ett fokus i nätverket eller i 

det praktiska arbetet med återbruksmaterial utan bara något som finns där utan att man tänker 

på det. Detta beskriver informant D på följande sätt:  

Informant D: Det är en sådan självklarhet nu att vi SKA jobba med hållbar utveckling att vi väljer 

miljömässigt bättre val men vi pratar inte så mycket om det och sätter ord på vårt arbete för en hållbar 

framtid. Det är ändå vårt underliggande fokus. 

Ur ett posthumanistiskt perspektiv kan det förstås att det krävs en medvetenhet hos 

förskollärare angående återbruksmaterialet som en materialitet med potentiell agens, det kan 

utifrån teorin innebära att om inte medvetenheten finns kan inte materialet och människan 

tillsammans bli agenter som verkar för en hållbar utveckling. Väljer människan att slänga 

materialet får materialet agens i en negativ bemärkelse eftersom det inte återanvänds (Hultman, 

2011). Därför krävs det av förskollärare att återanvändning är ett fokus för att materialiteter 

ska få positiv agens för en hållbar utveckling. I denna kontext agerar återanvändningscentret 

som en inspirationskälla för att öka medvetenheten hos förskollärare alltså besitter 

återanvändningscentret i detta sammanhang även det en agentisk kraft. Något som tidigare 

framkom i resultatet var att återanvändningscentrets nätverk däremot behöver bli bättre på att 

göra kopplingen mellan återbruksmaterial och hållbar utveckling för att på samma sätt som 

återanvändningscentret verka som inspirationskälla inom hållbar utveckling. 

5.2 Återbruksmaterial som en komplicerad materialitet 

I enlighet med samtliga informanters beskrivningar framkommer det att återbruksmaterial kan 

ses som komplext i förhållande till hållbar utveckling. Informant B uttrycker detta på följande 

sätt: 

Informant B: Materialet är ju egentligen anpassat för vuxna och där är vi hela tiden och brottas och funderar 

på vad materialet innehåller, så det är inte helt enkelt att bara säga att materialet är miljömässigt bra 

eftersom till och med papper innehåller vissa kemikalier i framställningen och vi i kommunen strävar ju 

efter att ha giftfria förskolor. 

Här framgår det att återbruksmaterial kan uppfattas som komplext i förhållande till hållbar 

utveckling eftersom vissa material kan innehålla farliga ämnen. Därför krävs det enligt 

informant C kunnig personal på återanvändningscentret som tar reda på vilket material som 

inte bör användas i förskolan. Det framgår vidare i intervjun med informant C att 

återanvändningscentret tar miljön på allvar och samarbetar med experter som har kunskap och 

kan uttrycker sig om hur materialet påverkar barnen samt den hållbara utvecklingen. Informant 
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C förmedlar att material som är godkänt lyfts fram i återanvändningscentrets lokal medan 

material de fortfarande är osäkra på placeras långt bak i lokalen.  

Ur ett posthumanistiskt perspektiv tolkas detta som att den mänskliga samt den ickemänskliga 

materialiteten är beroende av varandra för att agensen inte ska bli komplex. Återbruksmaterial 

som är en ickemänsklig materialitet behöver en människas kunskaper om återbruksmaterial 

samt dess eventuella farliga påverkan på miljön för att kunna bli en agent som kan bidra positivt 

till hållbar utveckling. Människan och hennes kunskaper om vad som anses farligt eller inte 

behövs samtidigt som människan i detta sammanhang inte skulle kunna verka för en hållbar 

utveckling utan återbruksmaterial (Bergstedt, 2017). I relation till varandra har människan och 

återbruksmaterialet som två materialiteter agens och blir därför agenter som kan påverka den 

hållbara utvecklingen i förskolan.   

Ur samtliga intervjuer visade det sig att samtal ofta sker kring återbruksmaterial och om det är 

lämpligt eller inte för barnen och i relation till hållbar utveckling. Materialet kan som tidigare 

nämnt innehålla eventuella kemikalier och gifter vilket informanterna uttrycker sig vara 

medvetna om. Enligt informant B är en dialog om materialet förskollärare emellan viktigt att 

upprätthålla för att ta in ett material på förskolan som inte innehåller gifter och kemikalier.  

5.3 Återbruksmaterialets agens relaterat till hållbar utveckling 

Informant E uttrycker att samverkan kring återbruksmaterial med vårdnadshavare och andra 

samhällsaktörer är viktigt genom följande citat:  

Informant E: Vi tar egna initiativ att höra med andra företag som tänkt slänga material och på så sätt blir 

det också samtal med företagen och jag tänker att det här är ett sätt att sprida kunskap på så att andra i 

samhället också får en liten medvetenhet om hur materialet kan återanvändas för att gynna en hållbar 

framtid så det är viktigt att samtala med andra utanför förskolan också. 

I denna bemärkelse kan det med de teoretiska begreppen tolkas som att återbruksmaterialet 

besitter agens eftersom det är ett material som det samtalas om i relation till hållbar utveckling 

och därmed sprids kunskap om materialet.  

Enligt informant F är förskolan en plats som med enkla medel kan förmedla hållbar utveckling 

till barnen genom att använda återbruksmaterial. Informanten menar att på så sätt får barnen 

erfarenhet och kunskap i relation med återbruksmaterialet och kan därför påverka. Ur det 

posthumanistiska perspektivet kan informant Fs uttalande ses som att barnen får erfarenhet och 

kunskap i relation till återbruksmaterialet och därför kan barnen bli agenter för en hållbar 

utveckling (Bergstedt, 2017; Lindgren, 2018).  
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Informant E påpekar att ett syfte om varför materialet förs in i förskolan måste finnas, 

informanten menar att materialet inte bara ska tas in för att ersätta ett befintligt material som 

då slängs. Ett material som slängs på grund av att det ersätts med ett annat material anser inte 

informant E är hållbar utveckling även om det nya materialet är återbruksmaterial. Informanten 

menar att hållbarhet är att tänka från och med nu och att befintligt material inte bör slängas 

utan istället kompletteras med återbruksmaterial.  

Informant E: [...] det finns mängder med saker att köpa men eftersom vi vill tänka ur hållbar framtid så ser 

vi det positivt att hämta material som annars skulle slängas och det spelar ju ingen roll att det ska slängas 

sen men det fick leva lite längre. 

Samtliga informanter uttrycker ofta under intervjuerna att användandet av återbruksmaterial 

bidrar till samspel, fantasi samt meningsskapande och att det ofta är det som främst syns utåt i 

förskolans praktik och inte hållbar utveckling. I intervjuerna med samtliga informanter framgår 

det dock med olika förklaringar att återbruksmaterial relaterat till hållbar utveckling är en grund 

som hela tiden finns med och att informanterna blir mer uppmärksamma och medvetna om 

hållbar utveckling i användandet av återbruksmaterial. Informant C beskriver att användandet 

av återbruksmaterial hela tiden gör att de återkommer till ett arbete med hållbar utveckling. 

Informant C uttrycker det enligt följande ” […] Vi bidrar med att vi inte har det här slit och 

släng-samhället, vi använder oss av material som skulle ha slängts men som kommer till 

användning en gång till”. Samtliga informanter beskriver också att återbruksmaterial leder till 

att de slipper köpa nya leksaker och att återbruksmaterial utmanar barns fantasiförmåga mer än 

vanliga leksaker. 

Informant B: Ett av de stora skälen till att vi vill jobba med hållbarhet tänker vi är kopplat till 

återbruksmaterial och barns fantasi och då jobbar vi också med att barnen blir innovatörer och det behöver 

dem vara för att kunna lösa det vi står inför när det gäller klimathotet. 

Informant B fortsätter att förklara detta som att barns fantasi utvecklas i användandet av 

återbruksmaterial och menar därför att barnen får öva på att tänka ut lösningar som inte redan 

finns. Informant B kopplar barns fantasiförmåga till att kunna lösa problem som är anknutna 

till hållbar utveckling. Ur den posthumanistiska teorins utgångspunkter kan detta förstås som 

att barnens fantasi, förmågor och kapaciteter påverkas i relation till användandet av 

återbruksmaterial och barnen blir i detta sammanhang en mänsklig materialitet med agens i 

förhållande till en hållbar utveckling (Hultman, 2011).  
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5.4 Förskollärare beskriver inspiration och kunskap som en agentisk faktor 

Under denna rubrik kommer två infallsvinklar av inspiration och kunskap presenteras. Dessa 

är följande: Förskolan tilldelas inspiration och kunskap samt Förskolan som inspirations-och 

kunskapsförmedlare.   

5.4.1 Förskolan tilldelas inspiration och kunskap 

Enligt informant C och F är Reggio Emilia och föreläsningar som kommunen erbjuder viktiga 

inspirations- och kunskapskällor för att kunna bedriva ett aktivt arbete med återbruksmaterial. 

Informant F beskriver förskolan som en viktig plats i egenskap av att sätta spår och i takt med 

att samhället mer aktivt förmedlar vikten av att arbeta med hållbarhet har även förskolorna tagit 

allt större ansvar i detta arbete genom återbruksmaterial. Inspiration och kunskap om hur de 

kan arbeta med återbruksmaterial sprids enligt informant A, C, E och F även på sociala medier 

så som mejl, Facebook, Instagram och Pinterest. Ur de posthumanistiska begreppen blir 

informanternas beskrivningar av de sociala medierna agenter för att inspirera till hur 

återbruksmaterialet kan användas.  

Eftersom det framgår av samtliga informanter att arbetet för en hållbar utveckling även pågår 

i samhället så redogör informant F för att det blir allt lättare att finna inspiration om hur aktiva 

inom förskolan kan arbeta med återbruksmaterial i utbildningen genom att söka inspiration via 

sociala medier. Informant F påpekar att det hela tiden måste finnas en nyfikenhet hos 

personalen kring hur man kan arbeta med återbruksmaterial i förskolan. 

5.4.2 Förskolan som inspirations- och kunskapsförmedlare 

Enligt informant F förmedlar förskolan inspiration och kunskap om hållbar utveckling och 

arbetet med återbruksmaterial synliggörs för fler enligt följande citat:  

Informant F: [...] det är ju som ringar på vattnet med återbruksmaterial och det är ju så vi vill att det ska bli 

att man ser och förstår våra tankar och att det sprids till barn och föräldrar och jag tänker att vår förskola 

visar på något.  

I detta resultat blir det tydligt att den kunskap och inspiration om återbruksmaterial som 

personalen besitter i sin tur kan förmedlas till barn samt vårdnadshavare och kan därmed 

förgrenar sig längre och längre ut i samhället. Vårdnadshavare får enligt samtliga informanter 

genom samtal en inblick i hur förskolan arbetar med tillgängliga resurser och kan i sin tur om 

mottaglighet finns fortsätta att sprida detta arbete utanför förskolan. Informant B uttrycker detta 

enligt följande ” […] man når ju familjen och i förlängningen säkert utanför familjen också”. 

Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv kan samtliga informanters redogörelser angående 
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förskolan och dess personal ses som agenter i arbetet med hållbar utveckling eftersom 

personalen har fått erfarenhet och vetskap inom området.   

Informant E: [...] det är viktigt att en förskola i en kommun som kommit långt kan hjälpa till att sprida kunskap 

om återbruksmaterial och vad det gör för en hållbar framtid och det är jättebra att ha detta arbete men det blir inte 

så mycket värt om vi inte sprider kunskap så att andra kan ta efter och vi pedagoger har en möjlighet att sprida 

kunskap.  

Även om det framgår i resultatet att hållbar utveckling inte alltid är främsta fokus men ändå 

finns där som en grund så beskriver informanterna att användandet av återbruksmaterial gör att 

de alltid återkommer till hållbar utveckling. Informant B och informant F beskriver ovan att 

förskolan är viktig för att sprida kunskap och det blir då tydligt ur en posthumanistisk teori att 

olika materialiteter tillsammans besitter agens och blir därmed agenter som har en kraft att 

påverka i och utanför förskolans praktik.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt redogörs en sammanfattning av resultat, resultatdiskussion där resultatet kopplas 

till bakgrund, teoretiska utgångspunkter och egna reflektioner. Där efter presenteras en 

metoddiskussion som tar upp olika delar som grundar sig i metodavsnittet samt vidare 

forskning.   

6.1 Sammanfattning av resultat 

Syftet med studien var att undersöka och analysera förskollärares beskrivningar av hur 

återbruksmaterial kan relateras till hållbar utveckling i förskolans praktik utifrån 

posthumanistiska begrepp. Vi ville få en förståelse för hur förskollärare beskriver arbetet med 

återbruksmaterial i förskolan och hur det pågår i förhållande till hållbar utveckling. Vi var 

nyfikna på att se hur förskolor i en kommun som aktivt arbetar med både återbruksmaterial och 

hållbar utveckling anser att materialet kan användas i arbetet för en hållbar utveckling. Vi var 

sedan tidigare medvetna om att informanterna hade en positiv inställning till arbetet med 

återbruksmaterial och vi kände även till att kommunen hade hållbar framtid som övergripande 

mål. Något vi däremot inte var medvetna och blev intresserade av att undersöka var om 

förskollärarna som vår studie fokuserar på reflekterade över hur återbruksmaterial kan 

användas i samband med hållbar utveckling. Med utgångspunkt i vår nyfikenhet och vårt 

intresse att studera återbruksmaterial relaterat till hållbar utveckling uppstod därav studiens 

syfte samt frågeställning.  

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att informanterna i egenskap av förskollärare anser sig 

medvetna om hur återbruksmaterial kan verka som en bidragande faktor för hållbar utveckling. 

Det framgår dock att materialet och dess syfte relaterat till hållbar utveckling ibland tas för 

givet på grund av den stora tillgången förskolorna i kommunen har till det lokala 

återanvändningscentret. I resultatet framgår det också att återanvändningscentret verkar som 

en inspirationskälla i arbetet med återbruksmaterial. Det framgår även att hållbar utveckling 

inte alltid är största fokus i användandet av återbruksmaterial utan fokus riktas oftast mer till 

barns meningsskapande och fantasi. Däremot visar resultatet att så länge ett syfte finns till 

varför återbruksmaterial används i förskolan så uttrycker informanterna att hållbar utveckling 

är en grund som de inte alltid tänker på men som hela tiden finns där. I resultatet presenteras 

dessutom informanternas svar utifrån en posthumanistisk syn samt studiens bärande begrepp 

agens och materialitet. Detta visas då informanternas svar inte anger denna teoretiska 
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utgångspunkt utan synliggörs eftersom vi analyserat deras svar med posthumanistiska 

teoretiska glasögon. 

6.2 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt kommer ämnen att presenteras under rubriker som vi anser är viktiga att vidare 

uppmärksamma och diskutera med utgångspunkt i studiens bakgrund, resultat och studiens 

teoretiska perspektiv. 

6.2.1 Återbruksmaterial och barnen som en agent för hållbar utveckling 

Parnell, Downs och Cullen (2017) menar att när barn använder återbruksmaterial tänker de inte 

på vad det brukade vara utan på vad det kan bli. Samtliga informanter kopplade det praktiska 

användandet av återbruksmaterial till fantasi och meningsskapande precis som ovanstående 

författare påpekar. Informant B beskrev även att barn med hjälp av återbruksmaterial och den 

fantasi det kräver av baren att utforska materialet gör att barnen ökar sin fantasiförmåga och 

gör det möjligt för baren att bli innovatörer för hållbar utveckling. Vi tolkar det utifrån 

informant Bs och Fs beskrivningar i resultatet att barnen förmedlar kunskap om 

återbruksmaterial och hållbar utveckling till sina familjer vilket även sprider sig utanför 

familjen också. Bergstedt (2017) beskriver dagens miljöproblem ur den posthumanistiska 

teorin och att de beror på att människan under lång tid har stått ensam i fokus. Detta tolkar vi 

som att barnen tillsammans med återbruksmaterial utmanas att tänka utanför boxen och att det 

bidrar till att barnen blir agenter som i sinom tid kan påverka den hållbara utvecklingen som 

enligt Bergstedt (2017) inte har någon färdig lösning. En slutsats kan dras att förskollärare har 

ett stort ansvar att göra barnen handlingskompetenta för att barnen har rätt att påverka sin 

framtid vilket Almers (2009) och Caiman (2015) belyser. Kan vi lämna över ansvaret om 

dagens miljöproblem på barnen? För oss vuxna kanske det redan är försent att påverka i den 

utsträckning att det kan ske en förbättring under vår levnadstid. Pramling Samuelsson (2011) 

och Borg (2017) beskriver förskollärarna som förebilder i arbetet med hållbar utveckling. Det 

enda vi vuxna kan göra för att bidra till en hållbar utveckling är att göra miljömässigt bättre val 

och att föra över kunskap till barn angående hållbar utveckling och verka som förebilder i detta 

arbete eftersom barnen är vår framtid. En slutsats kan enligt oss dras i att vi måste föregå med 

gott exempel och bidra med kunskap till barn om klimathotet vilket tyder på att nästkommande 

generationer kommer få bära ett större ansvar för hållbar utveckling.        
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6.2.2 Återanvändningscentret som agent för en hållbar utveckling  

Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012) nämner sju begrepp inom hållbar utveckling 

som är kopplade till de globala målen 12 och 13, två av dessa begrepp är återvinnig och 

återanvändning som vi kopplar direkt till återbruksmaterial. Enligt UNDP (2015) konsumerar 

människor idag mer än vad planeten klarar av och för att uppnå hållbar utveckling måste 

människor ändra på deras vanor angående konsumtion och produktion. I resultatet 

framkommer det att informanterna arbetar med hållbar utveckling genom att ta tillvara på 

material som annars skulle slängas och att de inte behöver köpa nya leksaker. Parnell, Downs 

och Cullen (2017) uttrycker sig om en framtidsvision där förhoppningen är att fler förskollärare 

ska få kunskap om hur återbruksmaterial kan användas för att gynna hållbar utveckling. 

Informant B säger att det är viktigt att en förskola i en kommun som kommit långt kan hjälpa 

till att sprida kunskap om återbruksmaterial och vad det gör för en hållbar framtid och resultatet 

visar fortsättningsvis att informanterna får kunskap om återbruksmaterial främst via det lokala 

återanvändningscentret. Vidare i resultatet kan vi se att återanvändningscentret är den största 

källan till kunskap enligt informanterna och därmed kan en slutsats dras om att fler kommuner 

skulle utvecklas genom att ha tillgång till ett återanvändningscenter som kan förmedla kunskap 

och inspiration i ett arbete med återbruksmaterial. Skulle det finnas fler återanvändningscentern 

i Sverige och i världen där förskolor och skolor kan hämta återbruksmaterial för att använda 

som pedagogiskt material hade det förmodligen också resulterat i att Parnell, Downs och 

Cullens (2017) framtidsvision blev sann. Vi kan utifrån litteratur och informanternas 

beskrivningar dra en slutsats att en ensam kommun inte kan verka som agent för en hållbar 

utveckling globalt, utan kunskap om återbruksmaterial och hur det återanvänds behövs för att 

bidra till minskad konsumtion och produktion i hela världen. I enlighet med de globala målen 

12 och 13 anser vi att detta är ett arbete som behöver spridas så att fler kan ta efter så att vi 

tillsammans kan bli agenter och bidra till hållbar utveckling globalt.   

Ur studiens teoretiska utgångspunkt innebär Parnell, Downs och Cullens (2017) uttryck om att 

ta tillvara på material som inte anses ha något värde att materialet i förhållande till människan 

får agens oavsett om människan väljer att slänga materialet eller inte. Om materialet slängs av 

människan medför det att återbruksmaterialet får agens i förhållande till hållbar utveckling i en 

negativ bemärkelse eftersom det enbart ses som skräp. Skräp som försummas vet vi påverkar 

miljön negativt om det inte återvinns korrekt. Bevaras istället materialet och värdesätts av 

människan exempelvis genom ett återanvändningscenter får materialet agens i en positiv 

bemärkelse eftersom det inte ses som värdelöst skräp som slängs. Därför kan en slutsats dras 
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att det är av stor vikt att fler tar efter arbetet på återanvändningscentret med att ta vara på 

försummat material för att det ska få ett värde och ett nytt liv som ett respekterat 

återbruksmaterial 

6.2.3 Återbruksmaterial som en komplicerad materialitet 

I intervjuerna med samtliga informanter beskriver de att återbruksmaterial är ett komplext 

material. Detta på grund av att materialet kan innehålla kemikalier och gifter vilket kräver 

kunskap för att uppmärksammas på det. I denna bemärkelse kan återbruksmaterialet påverka 

både människan och den hållbara utvecklingen negativt om materialet inte granskas. Enligt 

Dahl och Grudd (2013) är det relativt vanligt att barn på förskolor leker med material som 

egentligen inte är tillverkat för att vara leksaker. Det kan vara problematiskt eftersom leksaker 

som inte är ämnade till att vara leksaker inte regleras av leksaksdirektivet på samma sätt som 

vanliga leksaker. En slutsats som vi gör utifrån litteratur och informanternas svar som berör 

återbruksmaterial som en komplicerad materialitet är att förskolan som strävar efter att vara 

giftfri har svårt att granska om ett återbruksmaterial kan tas in på förskolan eller inte. Detta på 

grund av att det inte finns samma direktiv att gå efter som om förskolan skulle beställa vanliga 

leksaker. Eftersom återbruksmaterial potentiellt kan innehålla gifter behöver förskolorna 

återanvändningscentrets hjälp för att ta reda på innehållet och om det är godkänt eller inte. 

Detta på grund av att industrierna som skänker materialet inte lägger något känt fokus på att 

sortera materialet efter dess gifter utan lämnar över hela det ansvaret till återanvändningscentret 

och de som arbetar där. I förhållande till studiens teoretiska perspektiv får materialiteter som i 

detta sammanhang är människan och återbruksmaterial negativ agens och blir därmed agenter 

som påverkar varandra och den hållbara utvecklingen negativt på grund av att kemikalierna 

och gifterna trots sina sämre egenskaper ändå används. Därför ställs det höga krav på 

återanvändningscentren och personalen som arbetar där. Vi är medvetna om att det finns en 

oro kring materialet och dess sämre egenskaper samt att det kan upplevas som en komplicerad 

process att granska ett material. Vi anser att komplexiteten kring materialet kan vara en 

bidragande faktor till varför vissa förskolor avböjer att använda återbruksmaterial. Enligt oss 

är det värt tiden det tar att ta reda på innehållet eftersom vi anser att materialet erbjuder så 

mycket i förhållande till barns utforskande och lärande om hållbar utveckling. När det finns 

kompetent personal på återanvändningscentrena så framkommer det både genom litteratur och 

via informanterna att återbruksmaterial i relation med människans kunskaper har förmågan att 

bli en agent i arbetet för hållbar utveckling. 
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6.3 Metoddiskussion 

För att samla in data till denna studie användes kvalitativ intervju eftersom denna metod ansågs 

som mest lämpad för studiens syfte att studera och analysera förskollärares beskrivningar av 

hur återbruksmaterial kan relateras till hållbar utveckling i förskolans praktik utifrån 

posthumanistiska begrepp. Enligt Ahrne och Svensson (2015) utgår kvalitativa intervjuer ifrån 

människors tankar och erfarenheter och bidrar därför till en djupare förståelse kring ämnet. För 

att genomföra intervjuerna användes en intervjuguide som enligt Bryman (2011) fungerar som 

en lista med övergripande teman. Vi gav ut intervjufrågorna i guiden till informanterna innan 

vi genomförde intervjun eftersom vi ville undvika att informanterna skulle uppfatta frågorna 

komplexa. Nackdelarna med denna metod är att utrymme finns för informanterna att samtala 

med kollegor som eventuellt kan påverka deras svar. Detta kan vi dock inte påverka utan endast 

önska att informanterna inte diskuterar frågorna med kollegor. Vi kan inte kräva att de inte 

samtalar med kollegor och heller inte veta hur det förhåller sig i verkligheten och därför valde 

vi att inte följa upp detta. Vi anser ändå att önskemålet är relevant eftersom vi vill åt den 

enskilda förskollärarens beskrivning. 

Vid insamling och analys av data tog vi hänsyn till Bryman (2011) som menar att genom 

inspelning och därefter transkribering av intervjuerna blir det enklare att granska 

informanternas svar och på så sätt blir analysen mer noggrann. Därför valde vi att spela in på 

mobiltelefonen eftersom detta verktyg i stunden kan spela in det som faktiskt sägs samt att 

detta underlättar i analysarbetet. Vi anser att något annat verktyg för insamling av empiri inte 

hade hjälpt oss att samla bättre data. Vi jämförde insamlingsmetoden ljudinspelning som valdes 

i denna studie med videoinspelning och kom fram till att en videoinspelning inte hade varit av 

betydelse för att samla in förskollärares beskrivningar. Detta eftersom videoinspelning hade 

kunnat påverka informanterna på ett sätt där de känner sig obekväma eftersom de blir filmade 

samt att det inte var relevant för vår studie att analysera informanternas kroppsspråk eftersom 

studien enbart syftar till att undersöka informanternas uttalanden. Denna jämförelse av 

insamlingsmetoder gjordes inte innan studien utan jämfördes i efterhand för att reflektera över 

om resultatet möjligtvis hade kunnat bli bättre med ett annat val av insamlingsmetod. 

Vidare under analysen av det insamlade materialet och inför resultatet beskriver Ahrne och 

Svensson (2015) representationsproblemet vilket innebär att det är omöjligt att visa all empiri 

i resultatet. Analytikerna ställs därför inför nödvändiga val som är förbundna med den teori 

som studien riktas mot. I enlighet med det Ahrne och Svensson (2015) uttrycker anser vi att vi 

hade tillgång till ett rikt material där mycket av det informanterna uttryckte kunde användas i 
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resultatet i relation till återbruksmaterial, hållbar utveckling, materialitet och agens. Samtliga 

informanter kopplade dock det praktiska användandet av återbruksmaterial med fantasi och 

meningsskapande. Det här är inte studiens ämne och vi upplevde det som att informanterna 

hade svårt att svara på hur de arbetar med återbruksmaterial praktiskt relaterat till hållbar 

utveckling. Som vi tolkar informanterna anser de att hållbar utveckling kommer naturligt av att 

de använder återbruksmaterial men att det praktiska användandet av materialet i förskolan 

synliggör samspel, fantasi och meningsskapande mer än hållbar utveckling. 

I resultatet förhåller sig informanterna ofta ömsesidigt angående återbruksmaterial relaterat till 

hållbar utveckling utifrån intervjufrågorna (se bilaga 1). Detta tror vi beror på att informanterna 

hade en positiv inställning till återbruksmaterial och som nämnt i urvalet är verksamma i 

samma kommun, har samma arbetsgivare, tar del av samma nätverk samt arbetar aktivt och 

omfattande med återbruksmaterial. Vi ansåg inte att det var relevant för studien att intervjua 

förskollärare som inte har kunskap om återbruksmaterial eftersom det då skulle bli omöjligt för 

dem att besvara intervjufrågorna. Intervjufrågorna kan enbart bevaras av någon som har 

kunskap och erfarenhet inom området.  

Att använda agens och materialitet tagna ur den posthumanistiska teorin som ett analysverktyg 

har inte varit en självklarhet genomgående i studien. Till en början landade vi i den 

postmoderna teorin som beskriver att det inte finns en sanning utan många samt att teorin i 

kontrast till posthumanismen menar att det är människor som konstruerar kunskap och skapar 

mening tillsammans med andra människor. Postmodernismen var svår att koppla till hållbar 

utveckling eftersom postmodernism syftar till utveckling inom bland annat filosofi, kultur och 

konst (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Därför var inte detta en teori som vi ville använda oss 

av. Posthumanismens utgångspunkt är däremot att människan i relation till andra materialiteter 

kan påverka (Bergstedt, 2017) och därför var denna teori mer angelägen för vår studie där olika 

materialiteter får agens i relation till varandra och hållbar utveckling. Översatt till studiens 

ämne blev fokus med utgångspunkt i posthumanismen att se hur människa som materialitet 

tillsammans med ickemänskliga materialiteter alltså återbruksmaterial får agens för hållbar 

utveckling.   

Citaten som används i resultatet är öppna för tolkning för läsaren men vi har också valt att 

förklara dessa vilket bidrar till att vår analys av citaten lyfts fram. Detta kan vara problematiskt 

för läsaren om vi inte tolkat citaten på samma sätt. Vi anser dock att det även skapar möjligheter 

för läsaren att fritt göra egna tolkningar innan vår analys av citaten infaller. 
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6.4 Vidare forskning 

Eftersom informanterna i vårt resultat förhåller sig relativt lika angående återbruksmaterial kan 

förslag på fortsatt forskning vara att utföra en jämförelsestudie med fokus på förskollärares 

olika erfarenheter och beskrivningar om återbruksmaterial. Det skulle vara intressant att 

studera hur förskollärare som arbetar med återbruksmaterial och förskollärare som inte 

använder sig av detta material förhåller sig till det.    
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8. Bilagor  

Intervjufrågor, samtyckesbrev med mera läggs som bilagor efter referenser. Dessa räknas inte 

in i det totala sidantalet.   

8.1 Intervjufrågor (Bilaga 1)  

1. Varför har ni valt att arbeta med återbruksmaterial på er förskola?   

2. I den reviderade läroplanen för förskolan beskrivs sociala, miljömässiga och 

ekonomiska aspekter i begreppet hållbar utveckling, berätta gärna på vilka sätt 

återbruksmaterial kan relateras till dessa tre aspekter i er förskolas utbildning? 

3. Var och hur får ni inspiration och kunskap om hur man kan använda återbruksmaterial 

för en hållbar utveckling i förskolan praktik? 

4. Berätta gärna hur återbruksmaterial används relaterat till hållbar utveckling där du är 

verksam? 

5. Hur samtalar du/ni om återbruksmaterial i praktiken i relation till hållbar utveckling?  

6. Upplever du att din medvetenhet om hållbar utveckling är bredare med 

återbruksmaterial i er förskolas utbildning, än om ni inte hade haft detta material? I så 

fall på vilket sätt? 

7. Upplever du att det finns ett motstånd i införandet av återbruksmaterial i förskolan? I 

så fall från vilka och på vilket sätt?      
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8.2 Samtyckesbrev (Bilaga 2) 

 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - VT19 

  

Alva Skenberg och Mimmie Andersson genomför en studie i kursen Examensarbete inom 

ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är 

återbruksmaterial i förhållande till hållbar utveckling. Mer specifikt handlar denna studie om 

att undersöka förskollärares beskrivningar på hur återbruksmaterial kan relateras till en 

hållbar utveckling i förskolans praktik. 

Alva Skenberg och Mimmie Andersson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till 

kunskap om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk 

forskning inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad 

från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University.  

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli involverad i följande 

forskningsaktivitet i förskolans lokaler:  

____ Samtal med studentforskarna i informell individuell intervju.   

  

All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar att du och din 

förskola inte kan bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras 

på ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.   

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst 

och av vilken orsak som helst.   

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Carin. 

Falkner (carin.falkner@ju.se)  

Om du accepterar ditt deltagande, vänligen skriv under nedan.  

Kontaktinformation, telefon och/eller email:  
 
____________________________________________________________________________                                                         

Datum:  

________________________________                                                                  

Deltagarens signatur:                                          Deltagarens namnförtydligande: 
 

_____________________________________________________________________  
 

Student 1 signatur:                                              Student 1 namnförtydligande: 
 

_____________________________________________________________________ 

mailto:ann.ludvigsson@ju.se
mailto:carin.falkner@ju.se
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Student 2 signatur:                                              Student 2 namnförtydligande: 
 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 


