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Abstract 
The purpose of the study is to investigate children's thoughts of degradation using an  

experiment. The method used is semi-structured group interviews with two to three children 

in each group, to create understanding what children think about the subject. The interviews 

were conducted for three days and a total of nine preschool children aged four to five partici-

pated. Audio recordings were used during data collection, which was then carefully tran-

scribed. The theoretical point of departure of the study has been sociocultural, which means 

that the children learn in different social contexts. The result shows that the children have 

many thoughts about degradation. The children describe, among other things, that the proper-

ties of the objects are important, large or small, hard or soft. Half of the children associate de-

composition with compost and all participants agreed that there were animals that will eat the 

items. The children have a variety of knowledge, one conclusion is that the five-year-olds de-

scribe a deeper thought about the decomposition of these objects than the four-year-olds 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka barns tankar om nedbrytning med hjälp av ett experiment.  

Metoden som används är semi-strukturerade gruppintervjuer med två-tre barn i varje grupp, 

för att skapa förståelse vad barn tänker om ämnet. Intervjuerna genomfördes under tre dagar 

och totalt deltog nio förskolebarn i åldrarna fyra till fem år. Ljudinspelningar användes under 

datainsamlingen som sedan noggrant transkriberades. Studiens teoretiska utgångspunkt har 

varit sociokulturellt, som innebär att barnen lär sig i olika sociala sammanhang. Resultatet 

visar att barnen har många tankar och funderingar om nedbrytning. Barnen beskriver bland 

annat att föremålens egenskaper har betydelse, stort eller litet, hårt eller mjukt. Hälften av 

barnen förknippar nedbrytning med kompost och alla deltagare var eniga om att det fanns djur 

under jorden som skulle äta upp föremålen. Barnen har variation på kunskap, en slutsats är att 

femåringarna beskriver en djupare tanke om nedbrytning av dessa föremål än fyraåringarna.  
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Inledning 
Barnen är vår framtid och därmed behöver vi hjälpas åt att skapa förståelse och kunskap kring 

hur vi kan få en hållbar utveckling. Barnen utvecklar sin förmåga att förstå världen runt 

omkring sig i arbetet kring naturvetenskap (Harlen, 1996). Redan från tidig ålder är det viktigt 

att göra våra barn medvetna om hur vi, tillsammans kan ta hand om vår miljö. I förskolan 

möter vi barnen från ett tidigt stadie av deras liv. Det finns goda förutsättningar att 

uppmärksamma barnen hur man på olika sätt kan påverka arbetet mot en grönare jord. Harlen 

(1996) beskriver hur viktiga baskunskaperna är i naturvetenskap och jämför detta med arbetet 

kring räkning, skrivning och läsning och betonar att naturvetenskapen är minst lika viktig. 

 

Det är betydelsefullt med kunskaper om processer i naturen för att förstå många 

frågeställningar kring hållbar utveckling. Kretsloppet är en sådan process som är central i 

frågor om hur vi påverkar vår miljö och hur vi i framtiden bättre kan ta tillvara på resurser. 

Nedbrytning är en viktig del av de naturliga kretsloppen, men också för att förstå vad som 

händer med många ämnen som hamnar i naturen. Att åstadkomma ett framtida samhälle 

innehåller ofta samtal om kretslopp, en infallsvinkel på ett perspektiv som bör finnas med i all 

pedagogisk verksamhet. Ordet kan beskrivas som att något förr eller senare kommer åter till 

samma punkt eller tillstånd (Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors & Wikström, 2015). Det 

gäller för oss människor att inte skapa en obalans i de naturliga kretsloppen och kan då vara 

på god väg mot en hållbar utveckling (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014). 

 

Thulin (2016) menar att många naturvetenskapliga processer är svåra både för barn som 

vuxna att förstå men att det viktigaste är att skapa utrymme till att experimentera, använda 

sina sinnen, samtala om och få sätta ord på sina upplevelser. Tidigare forskning tyder också på 

att nedbrytningen är svår att förstå för både yngre som äldre barn (Bjurström 2009; 

Hjalmarsson 2008; Hultén & Olsson 2007; Helldén 1994 & Larsson 2005). Men att 

uppmärksamma ämnet fler och fler gånger kan inte vara fel, min motivering till denna studie 

är att som kommande förskollärare öka förståelsen vad barn tänker om nedbrytning. För att 

utifrån deras tankar skapa möjligheter och miljöer där barnen fortsättningsvis utforskar 

naturvetenskap, på olika sätt.  

 

Förskolan ska präglas utav en positiv framtidstro och ett ekologiskt förhållningssätt. Att 

barnen ska få tillägna sig kunskaper om ett förhållningssätt att ta hand om vår miljö och natur 

samt förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Arbetslagen ska hjälpa barnen att förstå hur 

vardagslivet kan påverka och vilket arbete vi kan tillgodose med för att bidra till en bättre 

miljö, nu och i framtiden (Skolverket, 2016).  

 

I min studie finns möjligheter att skapa större kännedom om hur man kan skapa lärtillfälle om 

kemi i förskolan och få en inblick i vad nedbrytning innebär för förskolebarn i åldrarna fyra 

och fem år. 
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förskolebarns tankar om nedbrytning av olika föremål.  

 

Frågeställningar  
 

• Vilka tankar har barn om vad som ska hända med föremålen under jorden?  

 

• Vilka tankar har barn om varför föremålen bryts ned eller inte? 

 

• Vilka tankar har barn om vad som påverkar nedbrytningen på föremålen? 
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Bakgrund 
 

Kemi i förskolan 
Ämnet kemi innehåller vetskapen om materian och dess egenskaper, uppbyggnationer och 

omvandlingar. Genom det naturvetenskapliga ämnet kemi kan man skapa sig förståelse kring 

olika livsprocesser och olika material som vi på olika sätt har nytta utav 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sitt kunnande om kemiska processer 

(Skolverket, 2016). Kunskaper inom naturvetenskap, där ämnet kemi tillhör, har en stor 

betydelse för samhällets utveckling. I förskolan bör barnen skapa sig förståelse och få chans 

till att föra samtal om vilka redskap som behövs för att kunna bidra till en hållbar utveckling 

(Utbildningspartementet, 2010). Barnen ska få möjlighet att i tidigt skede skapa sig 

uppfattning kring att människan kan påverka vår miljö. Detta bör pedagogerna i förskolan 

skapa lärandetillfällen till redan under förskoleåren. 

 

Tidigare forskning 
Här nedan beskrivs tidigare forskning om barns tankar om nedbrytning. Detta kommer finnas 

som underlag i arbetet för att återkoppla mitt eget resultat senare i diskussionen. 

 

Nedbrytning 
Det finns flera studier som beskriver att barn visar på en viss förståelse kring nedbrytning. 

Barnen benämner dock inga tillhörande begrepp och inte heller en fullständig 

nedbrytningsprocess när de samtalar om naturvetenskap (Hultén & Olsson, 2007). 

Fortsättningsvis beskriver Bjurström (2009) att när barnen diskuterar lövets nedbrytning så 

menar dem att löven ramlar ner från trädet och sedan bryts ned när de nått marken. Detta har 

också Hultén & Olsson (2007) fått fram, barnen benämner att blåsten gör att löven ramlar ner 

eller blir till jord när de når marken.  

 

Helldén (1994) beskriver att nedbrytning är viktig och en central del i slutet av kretsloppet.  

Hans undersökning utgick från något som barnen varit med om, när löven faller ner på 

marken på hösten. Helldén tillfrågade barn i årskurs två och årskurs fyra om deras 

föreställningar om vad som sker med löven på marken. Resultatet visade att de flesta elever i 

årskurs två beskriver att löven blir till jord och att löven ruttnar eller förmultnar bort. Hälften 

av barnen i årskurs fyra beskriver att det är en process men utan att organismer äter på dem. 

Några benämner att djurens ätande på löven är en del i processen att löven blir jord, att tiden 

och åldrandet gjorde att löven förmultnade. Helldén, m.fl. (2015) beskriver att erfarenheten 

från vardagslivet spelar en viktig roll i hur eleverna skapar förståelse och kunskap för att 

kunna berätta om naturvetenskapliga skeenden. Tillsammans med eleverna skapades olika 

frågeställningar om nedbrytningsprocessen och genom dessa gavs möjlighet till att skaffa sig 

nya erfarenheter. Som senare i livet kan återanvändas för att förstå naturens omvandlingar. 

Helldén (1994) menar på att människan ser jorden som slutstation för nedbrytning. Istället bör 
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vi studera jorden vidare, för nedbrytningen är ett villkor för att kommande generationer av 

växter ska få tillgång till de resurser som behövs.  

 

Ålder 
Barnens ålder visar sig ha påverkan på kunskaperna kring nedbrytning. Hjalmarsson (2008) 

och Larsson (2005) beskriver att deras studier visar på att fem-åringar inte har så utvecklande 

tankar kring nedbrytning. Sex-åringar visar att de är på god väg och åtta-åringar visar på 

logiskt tänkande och formulerande svar. Elva-åringarna tappade dock snabbt intresset och höll 

sig korta i sina svar. Larsson (2005) beskriver i sitt resultat att en viss förståelse kring 

förmultning fanns men beroende på ålder och intresse så var diskussionen olika.  

 

Miljömedvetenhet 
Barns kunskaper av miljömedvetenhet, nedbrytning och återvinning har tidigare undersökts. 

Mattson (2007) har använt kvalitativa intervjuer för att skapa förståelse kring sexåringars 

tankar om nedbrytning på olika föremål och vad som kan ske med dessa i naturen. Resultatet 

beskriver att barnen menade på att vädret påverkade föremålen, det haglar, regnar eller smälts 

bort av solen. Utifrån vad barnen sett och tidigare har erfarenhet om så sätts detta in i ett 

sammanhang. Exempelvis att människor trampar på föremålen. Vidare i resultatet skapades en 

tankeställare, då ingen utav barnen benämner att de skaffat sig kunskaper om 

miljömedvetenhet i förskolan. 

 

Skolverket (2016) betonar att förskolan ska lägga stor vikt på miljö-naturvårdsfrågor. Utifrån 

beskrivningen utav Mattsons resultat ovan kan detta strävande mål utvärderas och 

fortsättningsvis reflektera kring hur det kunde bli så? 
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Teoretiska utgångspunkter 
Utifrån syftet med denna undersökning har det sociokulturella perspektivet valts som teoretisk 

utgångspunkt. 

 

Sociokulturella teorin 
Lev vygotskilj, var grundaren till den sociokulturella teorin och hans tankar upptäcktes under 

60-talet, han menade på att människor lär sig ständigt, i alla olika situationer (Elfström, m.fl. 

2014). När människor försöker att förstå varandra så utvecklas kunskaper genom samspelet 

som sker. Kunskaper skapas inte enbart genom sig själv utan dessutom i samspel med andra 

individer. Språket kommer att vara en nyckelroll för att utvecklas som individ och skapa 

förståelse för sin omgivning, ett redskap för tänkandet. En central och viktig del i denna teori 

är att processen är viktigare än resultatet. Barnen ska kunna beskriva sina egna frågor men 

också få komma till tals vad som är viktigt för dem, det handlar inte om att vi vuxna ska 

diskutera över barnens huvud och säga vad som är rätt och fel (Saar & Löfdahl, 2015).  

Genom att bygga vidare på det som barnen redan har erfarenheter av så skapas grunden för 

tänkandet och den kommunikativa utvecklingen. I samhälleliga sammanhang skapas 

förståelse för hur människor lär och utvecklas (Säljö, 2010).  Människor utvecklar sina 

begrepp utifrån de kommunikativa utmaningar som uppkommer i vardagen. Människan ska 

kunna beskriva sin omvärld utifrån hur varje individ uppfattar den (Elfström, m.fl. 2014).   

 

I min studie blir språket, erfarenhet och samspelet en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom 

barnen uttrycker sig verbalt, detta har också gett utgångspunkt i valet av min metod. Genom 

samspel och de problemlösningar som barnen ställs inför skapas kunskap gemensamt (Phillips 

& Soltis, 2014). För att lära sig ny kunskap är samspelet och språket tydligt framåthävande i 

denna teori.  
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Metod 
Undersökningen har utgått från kvalitativa barnintervjuer i grupp. I en kvalitativ 

forskningsprocess beskriver Backman (2008) att det är viktigt att det finns utrymme för 

följdfrågor och flexibilitet under intervjutillfällena.   

 

Urval 
Undersökningen utgick från bekvämlighetsurvalet utifrån den begränsade tiden som fanns till 

förfogande av undersökningen. Detta innebar att besöket skedde på en närliggande förskola 

där barngruppen var bekant med mig sedan tidigare. Jag valde att vända mig till fyra-fem 

åringar, två avdelningar berördes av undersökningen. För att få tillräckligt med data 

tillfrågades elva vårdnadshavare. Totalt deltog nio barn, tre pojkar och sex flickor. I arbetet är 

barnen nämnda med fiktiva namn. Barnintervjuer genomfördes i grupp, fyra grupper med två 

respektive tre barn i varje grupp.  

 

Datainsamlingsmetod  
Trost (2005) beskriver att ska man utföra en intervju med flera barn bör man inte ta för stor 

grupp, idag rekommenderas cirka fem deltagare. I mindre grupp skapas chansen att få större 

medvetenhet kring vad det enskilda barnet vill förklara kring experimentet. Utifrån den valda 

sociokulturella teorin blev gruppintervjuer en relevant metod då barnen fick möjlighet att 

samspela i grupp och uttrycka sina tankar verbalt. 

I undersökningen användes semi-strukturerade intervjuer. Den förutbestämda strukturen 

bestod av färdigformulerade frågor utifrån mina frågeställningar och syfte. Intervjufrågorna 

(se bilaga 2) utgick från mina frågeställningar och mitt syfte. Intervjuguiden var indelad i 

olika faser, uppvärmning, introduktion, huvudintervju, följdfrågor och avslutning. Trost 

(2005) beskriver att följdfrågor och nya frågor dyker upp under intervjuns gång. Barnen fick 

vetskap om att ljudinspelning skulle ske och syftet med det var att fokusera på intervjuerna, 

ha tillgång till att kunna transkribera det insamlande materialet noggrant och förutsätta att 

mina egna tolkningar minskades. Varje intervjutillfälle började med att välja ut ett föremål 

som sattes på mullbrädan. Utifrån barnens tankar ställdes frågor som utgick från studiens 

syfte, när mullbrädan var nedgrävd avrundades intervjun.  

 

 

Beskrivning av experiment 
För att skapa diskussion kring nedbrytning användes ett nedbrytningsexperiment. 

Experimentet heter mullbrädan även kallad ”kompostbrädan”. Det innehåller, en 

bräda/planka, häftstift/spik och olika föremål som sätts på brädan. Vilka föremål som väljs ut 

kan variera utifrån vad pedagogerna har för syfte med aktiviteten.  

I denna undersökning fanns en bricka med fyra olika material. Två biologiska material, 

fruktskal och ritpapper. Ett kemiskt material, metall samt ett plastmaterial, en plastkork. När 

alla föremål sitter fast ska mullbrädan grävas ner under jorden. Varje barn fick välja ett valfritt 

föremål utav dessa fyra som sedan trycktes fast på brädan, under processens gång diskuterade 
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barnen och jag ställde enskilda frågor utifrån min intervjuguide. Tillsammans grävdes brädan 

sedan ner i jorden. Undersökningen avrundas när barnen tyckte att brädan låg bra under 

jorden och sedan genomfördes samma tillvägagångssätt i de resterade grupperna.  

 

Genomförande 
Besöken på förskolan utfördes under tre tillfällen. För att få in så mycket data som möjligt 

genomfördes experimenterat fyra gånger, varje tillfälle pågick i ca 15–20 minuter. Deltagare 

var jag själv tillsammans med två till tre barn. 

 

Syftet var att mina besök inte skulle bli ett stressmoment. Intervjuerna genomfördes tidigt på 

förmiddagen för att kunna utföra experimentet i lugn och ro innan barnen skulle gå in och äta 

lunch. Barnen skulle få den tid de behövde under den tiden diskussionen berörde min 

undersökning.  

 

Jag besökte förskolan veckan innan mitt utförande för att göra en testomgång med den 

intervjuguide som sammanställts samt se till så tiden skulle räcka under förmiddagen. 

Testomgången visade sig positiv, det som tillfördes var väskan som mobiltelefonen skulle 

förvarades i. 

 

Genomförandet skedde ute på förskolegården, vi var under alla intervjutillfällena ensamma på 

denna delen av gården. Barnen fick sätta sig i en ring runt materialet som låg på en bricka på 

marken. Beskrivning av experimentet gjordes. Barnen fick information om ljudinspelningen 

och att vad de pratade om skulle noteras samt vetskap om att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet. Alla barn visade nyfikenhet och genomförde experimentet. Ljudet spelades in 

genom min mobiltelefon som hängde i en mobilväska runt halsen för att få så bra kvalité som 

möjligt. Utifrån intervjuguiden ställdes inledande frågor som barnen fick diskutera. Jag fanns 

närvarande med papper och penna, lyssnade in samt ställde följdfrågor vid behov. Helldén 

(1994) beskriver att det är viktigt att man som intervjuare visar intresse och nyfikenhet för vad 

barnet vill visa eller berätta. Barnen uttryckte tankar om det valda materialet, varför det skulle 

nedbrytas eller ej och vad som skulle påverka nedbrytningen när brädan låg under jorden.  

 

Databearbetning 
Det inspelade materialet från tillfällena transkriberades varje dag. Ljudinspelningarna skrevs 

ner ordagrant på ett dokument på datorn, som sedan skrevs ut i pappersform. Bryman (2011) 

benämner att det är lättare att analysera när det finns nedskrivet. När samtliga intervjuer hade 

utförts genomlystes materialet för att hitta de mest intressanta tankarna som hade relevans mot 

frågeställningarna och mitt syfte. De transkriberade intervjuerna sammanställdes i olika 

kategorier utifrån mina frågeställningar. Det som inte besvarade mitt syfte och 

frågeställningar transkriberades inte. Olika färgpennor användes för att notera på det 

insamlande materialet, en färg till varje frågeställning. Sedan skapades olika kategorier för att 

få svar på varje fråga, dessa blev: Föremålen för ett nytt liv, föremålen försvinner, föremålet 

besvaras, biologisk nedbrytning, kemisk nedbrytning, föremålet får ligga ostört och 

materialets egenskaper. Under varje kategori beskrivs barnens tankar om nedbrytning som 

framkom i intervjuerna. 
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Tillförlitlighet  
Undersökningen genomfördes med samma tillvägagångssätt, miljö samt material och detta 

bidrar till studiens reliabilitet. De yttre faktorerna stärker reliabiliteten då ingen kunde störa 

oss under undersökningen gång. Genom att välja en lugn plats där barnet känner sig trygg 

skapar man förutsättning för att barnet ska koncentrera sig och inte tappa intresset (Doverborg 

& Pramling Samuelsson, 2000). Genom att barnens röster spelades in och transkriberats noga 

och en testomgång av den valda metod och genomförandet gjordes innan datainsamlingen så 

stärks arbetets frågeställningar och syfte och även studiens validitet. Bryman (2011) benämner 

att validiteten stärks om man genomfört en provomgång innan för att säkerställa att man valt 

relevant tillvägagångsätt.  

 

Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten är svår att säkerställa, för att få ut tillräcklig generaliserbarhet så behövs 

det att urvalet är stort (Johansson & Svedner, 2010). Min studie riktar sig mot nio barn på en 

förskola och jag kan inte bestämt säga att barns tankar om nedbrytning ser ut såhär överallt. 

Däremot stärker min tidigare forskning eftersom mitt resultat i många delar tar upp det som 

tidigare forskning också har benämnt i sina resultat.  

 

Etiska överväganden 
Förskolechefen kontaktades för att få ett godkännande att genomföra min undersökning. 

Sedan kontaktades berörda pedagoger som godkände att utföra min undersökning på de två 

avdelningarna. Ett missivbrev med information och samtycke lämnades ut till 

vårdnadshavarna, som fick skriva under sitt medgivande att barnen skulle få delta eller ej. 

Först när dessa medgivande kommit in kunde undersökningen starta. Vetenskapsrådet (2017) 

beskriver att det ska informerats tydligt om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att deltagarna får den information som behövs kring studiens 

innehåll och kan avbryta sin medverkan när som helst, även om de tackat ja. Samtyckeskravet, 

att vårdnadshavarna skrivit under och samtyckt till att barnet fick delta i mitt experiment kring 

nedbrytning genom att skriva under på information-samtyckesbrevet. Konfidentialitetskravet 

innebär att deltagarna är anonyma, i mitt resultat finns några av barnens samtal med, där är 

barnen nämnda med fiktiva namn. Vidare innebär konfidentialitetskravet att deltagarna är 

trygga med att uppgifterna de lämnat inte kommer till obehöriga samt att materialet raderas 

när arbetet är klart. Nyttjandekravet innebär att informationen som samlats in inte får 

användas till något annat än forskningens ändamål. Hartman (2003) beskriver att det är 

författaren som bär allt ansvar över innehållet i studien och är det ett examensarbete så är det 

en offentlig handling som sedan kommer finnas tillgänglig för alla.  
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Genom min valda metod, gruppintervjuer fanns etiska överväganden att ta hänsyn till. En trygg 

miljö var genomtänkt innan där barnen kände igen sig och lättsamma samtal fördes i samband 

med att barnen satt i ringen runt brickan med materialen. Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2000) beskriver vikten av att vid varje tillfälle inleda med övergripande frågor som sedan 

succesivt riktas in mot det specifika syftet. Under denna situation tog jag upp barnens rätt om 

att de får avbryta när de vill och att de inte behövde inte känna tvång över att delta i 

experimentet. Jag har visat nyfikenhet och funnits närvarande under varje intervjutillfälle. 

Genom att ha ögonkontakt med barnen skapades trygghet mellan mig som intervjuare och 

barnen. Jag visade på uppmärksamhet under alla fyra tillfällen om något barn inte ville delta, 

men ingen av deltagarna visade tecken på detta, snarare nyfikenhet och inspiration över vad 

som komma skall. 
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Resultat  
Barnen är försedda med fiktiva namn under denna del och ansvarig för undersökningen är den 

personen som beskrivs som forskare. Utgångspunkt är studiens frågeställningar och sedan 

finns de kategorier som kommit fram från databearbetningen. Här nedan kan ni läsa några av 

barnens sammanfattningar. Rakel, William, Hugo och Patrik är fem år. Lovisa och Evelina är 

fyra år.  

 

Barnens tankar om vad ska hända med föremålen under jorden 

Får ett nytt liv 
Barnen relaterar till att flera av föremålen kan bli något nytt. Bland annat att fruktskalet som 

grävdes ner kan växa upp igen, som ett fruktträd. Rakel väljer en kvist som ligger bredvid 

brickan och sätter den på brädan. William förklarar varför kvisten kan växa upp till nytt och 

beskriver begreppet näring.  

 
Man kan gräva ner en kvist så blir det ett stort träd, den där kvisten kommer bli ett träd snart. 

Vatten, skugga och sol och så behöver man prata med den. 

 

Försvinner 
Flera barn uttrycker att föremålen bara kommer försvinna. Barnen beskriver också att beroende 

på vilket material föremålet är gjort utav så kommer det ta olika lång tid att brytas ned. Barnen 

beskriver vissa material som mjuka däribland plastkork, clementinskal samt ritpapper och dessa 

kommer försvinna före metallen.  

  
Forskaren: Vad kommer hända med föremålen på brädan? 

 Evelina: Att de ska försvinna, allting 

  

Bevaras 
Ett fåtal barn uttryckte att föremålet metall skulle bevaras som den är, barnens tankar är att 

metallen kommer se likadan ut nu som när barnen med sina pedagoger gräver upp brädan under 

våren. 

 

 

Barnens tankar om varför föremålet bryts ned eller inte 

Biologisk nedbrytning 

Alla barn beskriver att föremålen kommer att brytas ned av olika djur som bor under jorden. 

Barnen benämner nedbrytare som maskar, sniglar, larvar och jordekorrar. Enligt barnens 

tankar finns dessa under jorden och kommer att äta upp föremålen.  

Flera barn relaterar till kompostering när samtalet kring djuren beskrivs och att en kompost är 

en del i nedbrytningen. Barnen beskriver att nedbrytning sker av alla föremål men nedbryt-

ningen tar olika lång tid. Här nedan finns en sammanfattning av Hugo och Patriks tankar. 
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Hugo: kompost är som saker blir jord, maskar bor under jorden. När de biter och väntar i ett år 

då blir det jord. 

Patrik: det är som en kompost under jorden, det kommer hända så. Alla saker kan bli jord i en 

kompost. Fast om en nål är där då kommer det ta jätte jätte många år. För att nålen är ingen 

frukt. Metallen kan bli jord om man väntar i många många år. Fruktskalet kan bli jord mycket 

snabbare än det andra. Tänk att en mask kan vara en kompost, för den kan äta upp ett helt träd, 

en larv kan göra det, den kan äta upp ett helt löv. 

 

Kemisk nedbrytning 
Ett barn av nio beskriver att när metallen kommer under jorden så kommer metallen och dess 

nedbrytning påverkas, William fem år förklarar här nedan hur hans tankar är om detta. 

 

 
Det här vet jag inte kommer bli nåt, det kommer bara rosta om det börjar regna. För metall och 

järn saker rostar, kan de göra. 

 

 

 

Barnens tankar om vad som påverkar nedbrytningen på  

föremålen 
 

Föremålet får ligga ostört 
Barnen uttrycker i varje intervju att vi behöver gräva ner brädan för att den inte ska synas eller 

att fåglarna inte ska kunna bryta sönder metallen. Lovisa och Evelina beskriver. 

 

  
Forskaren: Varför ska man ha jord över? 

 Lovisa: För de inte ska försvinna, annars kan någon ta det.  

 Evelina: Då kanske grenen ramlar i och gräver upp 

 

Barnen beskriver att föremålen kan brytas ned under jorden men skulle man slänga föremålen 

direkt på marken så skapas ingen nedbrytning för då menar barnen att andra djur exempelvis 

fåglarna kan bajsa på dem eller att någon tar det.  

 

 

Materialens egenskaper 
I varje intervjugrupp beskriver barnen att deras tankar om metallen är att den kommer ta 

längst tid att försvinna för att den är gjord av hårt material. De resterande tre föremålen 

benämner barnen som mjuka och därmed kommer kunna nedbrytas utav djuren som beskrivits 

tidigare. Barnens tankar är att föremålens storlek och färger också kan ha en påverkan på 

föremålens nedbrytning. Lovisa beskriver. 
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 Forskaren: Hur tänker du då? 

 Lovisa: Äh för att fruktskalet är orange och jord är brunt 

 Forskaren: Pappret då? 

 Lovisa: Det kommer försvinna först för det är mycket större än skalet 
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Diskussion  
Här nedan diskuteras resultatet som kommit fram och metoden som används. Dessa jämförs 

också mot vad tidigare forskning har kommit fram till och teorin som valts som utgångspunkt 

i studien.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att alla barn som deltagit i studien har olika tankar om vad som kan ske med 

föremålen, varför föremålet ska kunna brytas ned eller inte samt vad som kan påverka 

nedbrytningen. Men det finns ännu inga utvecklade kunskaper. Inga barn benämner några 

tillhörande begrepp eller kan beskriva någon fullständig process, liksom Hultén & Olsson 

(2007) också kommit fram till i sin studie.  

Språket är en framgångsfaktor som knyter ihop hela resultatet och visar på hur viktigt det är 

att kunna kommunicera för att uttrycka sig, som sociokulturella teorin benämner. Barnen 

försökte förklara vad som skulle ske med de fyra föremålen de hade och välja mellan. Genom 

att kunna känna och se färgerna på de olika föremålen så tog de flesta av barnen det föremål 

som symboliserade något för dem, som exempel att föremålet hade barnets favoritfärg. 

Materialet metall var det populäraste föremålet, som valdes under alla fyra intervjuer. De 

flesta barnen tog denna för att den var hård eller hade färgen silver. Barnen var eniga om att 

metallen kommer ta längst tid att försvinna. Eller som William beskrev, metallen kommer 

börja rosta när det börjar regna. Här verkar kunskapen finnas om kemisk nedbrytning. En 

jämförelse mot Mattsons (2007) undersökning där barnen också beskrev att vädret skulle 

påverka nedbrytningen. 

Hjalmarsson (2008) samt Larsson (2005) beskriver att barns ålder kan ha betydelse för vilka 

tankar om nedbrytning barnen har. Även i min studie syntes detta när jag transkriberade mitt 

material. De äldre barnen, fem-åringarna visade större förståelse och gav mig djupare svar än 

fyra-åringarna. En reflektion var att fem-åringarnas förklaringar låg närmare begrepp som 

tillhör nedbrytning, som exempelvis kompost och att metallen kan rosta. En större 

begreppshantering och ordförråd inom det naturvetenskapliga ämnet synliggjordes. Genom 

barnets erfarenhet och verbala förmåga uttrycks detta i intervjuerna, som i sin tur kan kopplas 

till sociokulturella teorin där länken mellan barn och omgivningen ger dem förståelse för 

omvärlden (Elmström, m.fl. 2014). Fyra-åringarnas förklaringar kopplades mer till materialets 

egenskaper när de genom sina olika sinnen fick känna och se och svaren utgick från vad 

föremålen föreställde, reflektion över att deras fantasi kom in vid ett par frågor då barnen 

diskuterar att grenen kan gräva upp brädan eller att fåglarna inte ska bajsa på brädan. Det var 

viktigt att gräva ner och platta ordentligt så brädan inte syntes. Fyra-åringarna höll sig korta i 

svaren och min tanke är att barnen kände sig osäker på ämnet som vi samtala kring. 

Syftet var att undersöka förskolebarns tankar om nedbrytning och utgå från ett experiment, 

samspel och kommunikation var i fokus och där föll valet på det sociokulturella. När barnen 

blir delaktiga i experimentet genom att få välja föremål så samspelar och samtalar barnen med 

varandra om deras valda föremål. Flera barn benämner att det blir som en kompost under 

jorden och genom att förskolan arbetar med kompostering så menar sociokulturella teorin att 

det som barnen tidigare varit med om kommer påminnas i liknande situationer. Så genom 

experimentet med nedbrytning som utgångspunkt så blir barnen påminda om bland annat 

kompostering. Sträng och Persson (2003) beskriver att i en sociokulturell tanke upptäcker 
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barnet att det finns olika stigar som går åt samma håll, detta kopplas sedan samman med 

barnens initiativ till samspel som ger interaktion till lärande och nya tankar.  

Processen kring nedbrytning är inte fullt utvecklad ännu hos barnen, diskussionen som barnen 

för om kompost är en bra början på en process, men barnen utrycker ingen längre process än 

att djuren kommer äta upp föremålet och sen blir det jord. Som tidigare forskning beskriver 

Bjurström (2009); Hjalmarsson (2008); Hultén & Olsson (2007); Helldén (1994); & Larsson 

(2005) så kan inte förklaringarna finnas i dessa åldrar då barnen behöver större förståelse 

kring ämnet som de får längre upp i skolåldern. 

 

Metoddiskussion  
Metoden semistrukturerade-intervjuer valdes för att komma åt barns tankar om nedbrytning. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) beskriver att intervjuer är ett redskap för att nå 

barns tankar, genom relevanta frågor till syftet får barnet chans att förtydliga sina tankar. 

Genom att skapa en intervjuguide som hade utgångspunkt i mina frågeställningar och den 

sociokulturella teorin så kunde huvudfrågor ställas som barnen diskuterade mellan varandra 

utifrån deras erfarenheter av föremålet de valt. Metoden, gruppintervjuer har visat sig vara bra 

till största del under undersökningen, en nackdel jag har uppmärksammat var att i en intervju 

påverkade barnen varandra och besvarade min ställda fråga utifrån vad kompisen innan sagt. 

Trost (2005) beskriver att detta är en nackdel med gruppintervjuer där respondenterna inte vill 

säga emot varandra utan håller med föregående istället. Detta skedde i gruppen där barnen var 

tre stycken, i de andra grupperna där barnen var två stycken fanns ingen tendens på att barnen 

påverkade varandra. Här tyder det på att ju färre barn och fler tillfällen kan vara ett bra 

tillvägagångssätt för kommande undersökningar om man väljer att använda sig utav 

gruppintervjuer. Att dela in barnen i mindre grupper var i min undersökning mycket positivt. 

Jag tyckte att det märktes skillnad att intervjua tre barn emot de grupper som var två. En 

grupp på två barn var lagom för att hinna med att själv som intervjuare, hinna ta in svar, 

reflektera för sig själv och eventuellt ställa någon följdfråga.  

Barnen fick i samspel med varandra, mullbrädan och föremålen skapa möjlighet till 

kommunikation och samspel som är en stor aspekt i den sociokulturella teorin. Det konkreta 

materialet inspirerade alla barn och nyfikenheten kring experimentet var hela tiden i fokus, 

när barnen höll på att tappa fokus så var det lätt att fånga tillbaka dem med en fråga. 

Skolverket (2016) beskriver att förskolan ska utveckla varje barns nyfikenhet och lust att lära. 

Alla barn visade nyfikenhet under intervjuerna, det roliga var att få gräva ner brädan i hålet, 

det var viktigt för varje grupp att ha jord över och platta till. Jag tänker att detta hade man inte 

behövt nämna för barnen i början att brädan skulle grävas ner för när barnen kände att en tid 

gått av undersökningen så var det flera barn som frågade om vi inte skulle gräva ner brädan 

nu? och den delen i undersökningen tog över lite i slutet av intervjuerna. Detta kan ha 

påverkat resultat i frågan om påverkan på nedbrytningen, eftersom barnen redan hade vetskap 

om att brädan sen skulle grävas ner. Diskussioner fördes under den delen av experimentet 

också men det kändes som barnen hade slut på tålamod då och när brädan var nedgrävd 

märktes det att barnen kände sig klara med experimentet och därmed min insamling av data 

slut. 

 

Reflektionen kring mig själv i intervjutillfällena blev viktig när transkribering av materialet 

genomfördes. Det var en utmaning att frångå rollen som pedagog som oftast bekräftar, att nu 
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vara i intervjurollen, lyssna in och inte ställa frågor i onödan. Det var viktigt att bli påmind 

om detta samt skapa sig en förståelse hur man inte bör bemöta barnen i kommande intervjuer. 

Det har visat sig positivt att transkribera en intervju i taget för att sedan kunna förhålla sig på 

ett annat sätt i kommande intervjutillfällen. Bryman (2011) betonar vikten över att transkri-

bera mellan varje tillfälle för att kunna se mönster inför kommande intervjuer och dessutom 

inte ha mängder av data att ta tillvara på när insamlingen är klar. Transkriberingen utav 

materialet genomfördes noga, om och om igen eftersom röstinspelningar gjordes under varje 

intervju. Komplementet att ha ljudinspelningar under varje tillfälle har varit till god hjälp i 

transkriberingen av intervjuerna och något att rekommendera då det var svårt att hinna notera 

det som skedde under experimentet. 

 

Studien har inspirerats av den sociokulturella teorin och intervjuerna har haft språket och sam-

spelet emellan barnen i fokus och därmed fått fram barnens tankar om nedbrytning genom ex-

perimentet.  

 

Tre besök på förskolan ansågs räcka för att skaffa det underlag som behövdes för att besvara 

mina frågeställningar. Mitt resultat tror jag skulle ha blivit djupare om frågeställningarna varit 

de nuvarande från början. Frågorna har under arbetets gång omformulerats sedan datain-

samlingen och jag tror att mitt resultat skulle ha blivit djupare om jag sammanställt en inter-

vjuguide och utfört mina intervjuer utifrån de frågeställningar som finns nu. Semistrukture-

rade intervjuer handlar om att följdfrågor och nya frågor kan komma under intervjuvens gång 

och detta har varit ett bra tillvägagångssätt för att uppnå mitt syfte. Strukturerad intervju har 

inte relevans att uppnå mitt syfte och frågeställningar när det handlar om barns tankar, då man 

vill kunna utgå från vad barnen samtalar och inte behöva ställa svarsfrågor som barnen ska 

besvara.  

 

 

Slutsatser 
Studien har visat att barn har tankar om nedbrytning. Genom samspel och kommunikation 

skapas förutsättning för barnen att diskutera nedbrytning utifrån konkret experiment där bar-

nen själva är med i görandet. Ingen utav barnen kunde ge någon fullständig nedbrytningspro-

cess och benämner inga tillhörande begrepp som kretslopp, bakterier, svampar osv. Som tidi-

gare forskning (Bjurström 2009; Hjalmarsson 2008; Hultén & Olsson 2007; Helldén 1994 & 

Larsson 2005) kommit fram till så har ingen fått ut att barnen i denna låga ålder kan beskriva 

en hel nedbrytningsprocess eller benämna tillhörande begrepp för att de helt enkelt inte besit-

ter sådana kunskaper ännu.  

 

En slutsats av min undersökning är att alla barn förknippar nedbrytning med de biologiska 

materialen samt plastmaterialet som fanns att välja emellan. Inget barn diskuterade att plasten 

skulle ta lång tid att brytas ned, den skulle försvinna liksom skalet och ritpappret. Det märktes 

att materialets egenskaper hade påverkan på barnen, när de fick känna och utifrån sina sinnen 

utforska de olika materialen så väcktes olika tankar om nedbrytningen på föremålen. Däremot 

var barnen eniga om att nedbrytningen på det kemiska materialet, metallen skulle ta längst tid 

eller inte alls försvinna under jorden. Det som uppmärksammats under transkriberingen är att 

barnen som var fem år och deltog kunde beskriva sina tankar mer djupgående än vad barnen 
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som var fyra år kunde göra. Urvalet var slumpmässigt och femåringarna var tre killar och en 

tjej. Fyraåringarna var fem tjejer.  

 

Under en intervju uppmärksammade jag att barnen besvara min fråga utifrån vad kompisen 

innan hade svarat. Jag anser inte att resultatet påverkas då det bara hände i en av fyra 

intervjuer och på en av frågorna som ställdes under hela intervjun.  

 

 

Betydelse för min yrkesroll 
Denna studie visar ett sätt att uppmärksamma kemi i förskolan. Genom experiment testar bar-

nen möjliga förklaringar och detta ger barnen inspiration till att undersöka (Harlen, 1996).  

Min undersökning om nedbrytning visar på ett tillvägagångssätt för förskollärare att ge barnen 

kunskaper kring kemiska processer, på deras nivå. Att få en inblick i hur en kemisk process 

kan gå till, som också finns tillgänglig att göra när som helst på dagen i förskolan.  

Tillvägagångsättet kan variera men genom min studie kan man läsa hur förskollärare kan gå 

tillväga och beroende på syftet kan olika metodval tillämpas. Att skapa inblick i hur man kan 

utvärdera arbetet som genomförs och skapa kunskaper om att granska sig själv har betydelse i 

sin kommande yrkesroll. 

 

 

 

Vidare forskning 
Under denna undersökning har nya tankar väckts och arbetet mot hållbar utveckling stärks.  

Studera nedbrytning i en annan infallsvinkel, att rikta in sig på exempelvis kompostering. I 

min undersökning lyfts detta och Mattson (2007) beskriver att barnens kunskaper om kompo-

stering är obefintlig och att detta kan vara en bra start att väcka intresset för hållbar utveckl-

ing. I förskolan idag har många barn möjlighet att kasta sina matrester i en kompost i matsa-

len, att följa något eller några barn i dessa situationer? Kön och olika kunskaper beroende på 

ålder uppmärksammades i min studie, en spännande fortsatt forskning skulle kunna vara att 

fortsätta studera dessa skillnader. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
Informationsbrev till deltagare i studien 

 

Hej! 
Jag heter Elenor Elofsson och läser till förskollärare på Karlstads universitet. Jag är inne på 

termin 6 av 7 och skriver just nu mitt examensarbete. Arbetet handlar om kemi i förskolan och 

jag har valt att titta på barns tankar om nedbrytning.  

 

Det är frivilligt att delta och du som vårdnadshavare och ditt barn kan avbryta deltagandet när 

som helst och givetvis har jag förståelse om du inte vill att ditt barn deltar. Barnen kommer 

dock vara hela anonyma i den slutgiltiga rapporten och all information kommer att raderas 

efter jag sammanställt resultatet. 

 

Ert barn kommer tillsammans med mig utföra ett experiment och under experimentets gång 

kommer jag ställa frågor. Jag ska utgå från barnintervjuer i grupp, där jag kommer behöva 

spela in barnens röster för att kunna lyssna på och analysera, då jag inte kommer hinna notera 

under processens gång. Ljudfilen kommer även den att raderas när resultatet är skrivet. 
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Samtyckesbrev 

 

 

Ja, jag ger mitt medgivande till att mitt barn får delta.   

 

Nej, jag ger inte mitt medgivande till att mitt barn får delta.  

  

 

Datum ………………………... 

 

Vårdnadshavarens underskrift 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Barnets namn 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Alla vårdnadshavarna är informerade:     Ja             Nej   

 

 

 

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig 

Tack på förhand! 

 

Elenor Elofsson  

Telefonnummr: 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

 
Acklimatiseringsfas 
Information om syfte, ljudinspelning, frivillighet 

Utdelning av information och samtyckesbrev 

Kontakt med förskolan  

 

Uppvärmning 
- Samlar hela barnen för att skapa en trygg atmosfär från början 

- Berättar vad jag gör här och vad som ska ske 

- Förklarar kort och konkret kring de olika kraven som barnen behöver ha vetskap om 

samt information kring ljudinspelning 

 

Introduktion 
(inspelningen börjar) 

Barnen får välja varsin artefakt som vi ska trycka fast på mullbrädan med häftstift.  

 

Huvudintervjun: 
• Vad kommer hända med sakerna under jorden? 

• Hur långt ner behöver vi gräva ner den? 

• Hur länge tror ni brädan behöver ligga under jorden? 

• Vilka saker kommer försvinna?  

• Hur kan dem försvinna? 

• Vad händer under jorden? 

• Vad är det som gör att de försvinner? 

 

Följdfrågor: 
• Hur menar du då? 

• Kan du berätta mer? 

• Hur tänker du då? 

 

Avslutning 
• Något mer du/ni vill berätta? 

• Tyckte du/ni experimentet var kul? 

(Inspelningen avslutas). 

När våren kommer, i april-maj får ni påminna era fröknar om att ni ska gräva upp brädan och 

se vad som hänt. 

Barnen går in till de andra och nästa grupp kommer. 

 


