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Abstract 
 
Knowledge of ecological processes are a basis for the understanding of important 
environmental issues. Through qualitative interviews, 8 preschool class pupils have replied to 
questions concerning the concept nature, disintegration and environment. The aim of this 
survey was to examine what attitudes and knowledge children with different pedagogical 
background have about the nature and the environment. 
 
The result of this survey in whole demonstrates that all pupils have good and equivalent 
knowledge of the nature and the environment, independently of their different pedagogical 
backgrounds. A difference was however that children that have background from “I Ur och 
Skur” (a Swedish outdoors preschool program) know the names of all small bugs that were in 
the survey. Their view of what can be regained was also different. 
 
The preschool is one very important pedagogic stand when it comes to developing the 
children's understanding of what happens in nature. Children will interpret science concepts 
differently depending on their previous experiences of the surrounding world.       
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Sammanfattning 

 
Kunskaper om ekologiska processer är en grund för förståelsen av viktiga miljöfrågor. 
Genom kvalitativa intervjuer har 8 förskoleklasselever svarat på frågor kring begreppet natur, 
nedbrytning samt miljö. Syftet med min undersökning var att undersöka vilka föreställningar 
och kunskaper barn med olika pedagogisk bakgrund har om naturen och miljön.   
 
Resultatet av denna undersökning visar att samtliga elever har bra och likvärdiga kunskaper 
om naturen och miljön, oberoende av deras olika pedagogisk bakgrund. En skillnad var dock 
att barn som har bakgrund från I Ur och Skur förskolan kände till namnen på alla småkryp 
som fanns med i undersökningen. Deras uppfattning om vad som kan återvinnas var också 
annorlunda.  
 
Förskolan är en mycket viktigt pedagogisk plattform när det gäller att utveckla barnens 
förståelse av vad som händer i naturen. Då barn skall tolka olika naturvetenskapliga fenomen, 
utgår de ifrån sina tidigare erfarenheter av omvärlden.     
 
 
Nyckelord: Natur, nedbrytning, barns föreställningar, miljö.                        
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1. Inledning 
 
Ingen vet vad som kommer att krävas av oss i framtiden, därför är det svårt att veta vad det är 
som barn behöver lära sig. Oavsett vad vi vet om framtiden försöker vi uppfostra barn till att 
bli trygga människor som kan göra medvetna val, vara ansvarsfulla och kunna njuta av livet. 
Barnen lär sig regler som gäller i vårt samhälle, i umgänget med andra och med naturen. 
Miljöfostrande pedagogik är ett bra sätt att tillgodose många behov i barns utveckling 
samtidigt som barn fostras till att ta ansvar för naturen och de miljöhot världen står inför. 
 
Under min lärarutbildning som är inriktad på naturkunskap, har mitt intresse väckts för hur 
kan naturupplevelser kan tillfredsställa barns behov av kunskap och ge naturkänsla med 
förståelse för samspelet i naturen. På min verksamhetsförlagda utbildning hade jag förmånen 
att vara på en I Ur och Skur förskola, som är en alternativ barnomsorgsform med 
Friluftsfrämjandets grundidé som bas. Jag har märkt tidigt att den dagliga närheten med 
naturen positivt påverkar barnens attityder och deras syn på livet och andra människor. 
Dessutom skaffar sig dessa barn kunskaper om samspelet mellan miljö, djur och människa, 
d.v.s. ekologi med alla sina sinnen i skogen eller på ängen, nästan varje dag året runt. 
 
Under min tid som barnskötare och vikarierande lärare på traditionella förskolor har jag märkt 
att pedagogerna tillbringar en stor del av verksamheten utomhus och lägger ganska stor vikt 
vid att barnens behov av kunskap om naturen tillfredställs. För att väcka intresse för naturen 
hos förskolebarnen arbetar pedagogerna med olika teman som handlar om ämnet samt gör 
regelbundna utflykter till skogen. Allt detta görs för att barnen skall lära sig om naturen och 
miljön, och för att uppnå målen i läroplanen.  
 
Naturupplevelser betyder mycket för mig. Mitt naturintresse grundades hos mig tidigt i 
barndomen. Tidiga positiva sinnliga och estetiska upplevelser och erfarenheter samt 
successivt förvärvade och ökade faktakunskaper har gett mig en känsla för naturen. Ur denna 
känsla för naturen har också ett miljömedvetande växt fram hos mig. Naturtillgångar är 
ändliga och värda att bevara och försvara. Som pedagog vill jag göra det möjligt för barn att 
aktivt uppleva naturen, förstå sammanhangen, inse sin delaktighet i naturens kretslopp samt 
att vi alla tar ansvar för naturen och miljön.  
 
Allt detta har bidragit till att jag blev nyfiken på vilka uppfattningar och tankar kring natur 
och miljö elever från förskoleklass har. För att få svar på den frågan har jag bestämt mig att 
göra en undersökning med några sexåringar. Till min undersökning har jag valt elever från två 
olika barnomsorgsformer, den traditionella förskolan samt I Ur och Skur förskolan som 
bakgrund. Genom detta val vill jag också skaffa mig uppfattning om dessa elever har 
annorlunda föreställningar om naturen och miljön. Resultatet kan vara givande för mig och 
kan hjälpa mig i mitt framtida arbete med barn och natur. 
 
 
1.1 Syftet 
 
Syftet med denna rapport är att ta reda på vilka kunskaper och uppfattningar elever i 
förskoleklass har om naturen. Vem är det som ta hand om allt som ruttnar och multnar i 
skogen? Har barn i sexårsålder någon uppfattning om enkla ekologiska processer och om att 
allt i naturen hänger ihop? Vad grundar de sina uppfattningar på? Med hjälp av denna 
undersökning vill jag också skapa mig en bild av hur utvecklade barns förståelse för vår 
sårbara natur är.  
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Som blivande lärare med naturvetenskaplig inriktning inser jag vikten av att veta hur barn 
tänker samt om deras uppfattningar om hur naturen fungerar är likvärdiga, oberoende av 
vilken förskola de har som bakgrund. Detta för att kunna bemöta och undervisa dem på deras 
nivå utifrån deras föreställningar och erfarenheter och att eventuellt inrikta mig mer på att 
utmana barn genom konkreta upplevelser ute i naturen. 
 
 
1.2 Bakgrund 
 
Ordet natur har olika betydelser men ofta är det en sammanfattande beteckning för djur, 
växter, och organisk materia. Begreppet natur kan därmed innefatta allt som finns i den 
naturliga världen eller saker gjorda av människan. Naturen är i första hand en plats för allt 
levande, lek och rekreation. Samtidigt kan naturen vara farligt och hotande eller något som är 
hotat (Gustavsson 1993). 
 
Jag har i min undersökning valt att koncentrera mig på några enkla ekologiska processer i 
naturen som jag anser att barn i en förskoleklass borde ha uppfattning om. Förmultning och 
nedbrytning, och vilka organismer som är inblandade, är exempel på ekologiska processer 
som utgör en grund för förståelsen av viktiga miljöfrågor som jag också vill undersöka.  
 
Med nedbrytning menas att döda växter och djur sönderdelas, bryts ned i små delar så att 
växterna kan använda dem igen. Dessa små delar är molekyler d.v.s. de partiklar som bygger 
upp all materia. De som utför arbete kallas nedbrytare. Många är mikroskopiskt små och finns 
i jorden t.ex. svampar och bakterier. Andra är lite större som daggmaskar och gråsuggor och 
dessa trivs i en fuktig miljö.  
 
Nedbrytarna gör ny näring av det som dör i naturen. En del av molekylerna som blivit resultat 
av deras arbete använder de själva som byggnadsmaterial och energi men en hel del produkter 
från nedbrytningen lämnas åt andra. En växt behöver utom solljus även vatten, koldioxid och 
närsalter för att leva och det är just dessa ämnen som blir över när nedbrytarna har jobbat 
färdigt. Tack vare nedbrytarna ser vi sällan döda djur i skogen och vi slipper vada till öronen i 
löv när det blir höst. Utan nedbrytarna skulle kretsloppet stanna i naturen. (Helldén 1994) 
 
 
1.2.1 Läroplan och Pedagogiskt program för förskolan 
 
I läroplanen för förskolan (Skolverket 2001) läggs stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. 
Förskolans uppdrag är bl.a. att ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall 
prägla verksamhet. ”Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 
förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 
Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det 
bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.” (s.9) Dessutom har förskolan som mål att 
sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom 
sitt kunnande om växter och djur. 
 
I Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen 1996) har man ställt samman ett antal 
delmål för en naturorienterad verksamhet. Här skall barn erbjudas möjligheter att få 
grundläggande erfarenheter och kunskap om natur, och förståelse av sambanden i den. Barnen 
skall få rika naturupplevelser och stimuleras att iaktta och utforska. På så sätt kan en 
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samhörighetskänsla med naturen växa fram som leder till respekt för det levande, och en 
önskan att vårda naturen. I det följande stycket presenteras ett antal förslag som tillsammans 
bildar en planerad och bred naturinriktad verksamhet för förskolebarn.  
 
Alla barn måste mötas på sin egen nivå, och om så behövs få hjälp att hitta alla de former av 
liv som finns runt knuten. Vi pedagoger skall respektera barns eventuella rädsla och 
obehagskänslor vid allt som är obekant och låta dem få tid att lära känna alla djuren i sin egen 
takt. Det finns barn som gråter och vägrar sätta sin fot i lingonriset, och barn som inte kan 
höra fågelsången för att de panikartat spanar efter ormar. Barn som aggressivt dödar småkryp 
och raserar myrstackar är förmodligen också rädda för vad de ser. Det är inte meningen att vi 
skall acceptera detta. Vi måste ta reda på om barnen känner sig osäkra och kanske rädda för 
de små djuren innan vi förkastar deras beteende alldeles, och vi skall hjälpa dem att bli av 
med obehagskänslan. Det är bra om det får ta tid att bara vara i naturen. Läsa sagor, sjunga 
sånger, leka lekar, äta och vila är en bra början. 
 
 
1.2.2 I Ur och Skur- förskola 
 
Grundidén i I Ur och Skur pedagogiken enligt Linde & Drougge (1994) är att barns behov av 
kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Denna pedagogik 
byggs på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. De lär 
sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Det finns ingen bättre 
lekplats än naturen och eftersom det inte finns några färdiga leksaker tvingas barnet att 
använda sin fantasi när de leker.  
 
De får känna gemenskap vid sagostunden under granen och när matsäcken delas med andra. 
De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns 
runt omkring på ängen, i skogen, på stranden och vid sjön. Allt detta bidrar till att barnen på I 
Ur och Skur får en inbyggd känsla för naturen med sig som följer med dem när de växer upp. 
Barnen lär sig samspelet mellan djur, människa och natur på ett naturligt sätt vilket bidrar till 
att de blir mer rädda om naturen och sina medmänniskor. 
 
Verksamheten kan bedrivas inom alla de organisatoriska former som förekommer inom 
barnomsorgen och skolan: förskola, öppen förskola, fritidshem, dagbarnvårdare och 
grundskola. Idag finns det ett 100-tal I Ur och Skur i Sverige och grundsynen för denna 
verksamhet är miljöfostran. För att få kalla sig ett I Ur och Skur- förskola krävs att 
verksamheten bedrivs enligt Friluftsfrämjandets målsättning och att personalen har utbildning 
med inriktning på naturkunskap. Symbolen för I Ur och Skur- förskolorna kan tolkas både 
bildligt och bokstavligt: Bakom molnen finns alltid solen även om det åskar, snöar eller 
regnar. 

  Figur1. I Ur och Skur- förskolornas gemensamma symbol                           
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1.2.3. Tidigare forskning och annan litteratur 
 
Det finns inte så många studier gjorda om små barns förståelse av naturen. De flesta som jag 
har funnit är från 90-talet eller inriktade mot äldre barn, som Andersson (2001). Någon 
forskning om barn med bakgrund från I Ur och Skur förskola har annorlunda kunskap och 
förståelse för naturen och miljön än barn från andra förskolor har jag inte hittat.   
 
Helldén (1992) har studerat grundskoleelevers förståelse av ekologiska processer. Syftet var 
att undersöka om undervisningen i skolan har varit tillräcklig inom detta område. Kanske har 
man inte utgått från elevens eget tänkande när det gäller de olika fenomenen. Kunskapen har 
då endast blivit en skolkunskap som inte har utmanat elevernas vardagstänkande om 
processerna. Grundfrågan är ju varifrån materien kommer och vart den tar vägen.  
Helldén (1992) följde en klass från åk 2 till åk 5. Genom intervjuer fick han veta mera om 
elevernas tankar om djur och natur. Utgångspunkt för intervjuerna var odling av växter i 
tättslutande, genomskinliga plastlådor med glaslock. Eleverna fick beskriva vad en växt 
behöver för att kunna växa. Anledningen till detta var att villkor för liv och växande berör den 
centrala ekologiska frågan om vilka faktorer som påverkar biomassans uppbyggnad. Efter ett 
antal intervjuer under åk 2 till åk 5 konstaterar Helldén att förmågan att uppfatta materian i 
gasform är en nödvändighet för en fullständigare förståelse av kretsloppen. Genom att odla 
växter i tättslutande plastlådor utmanades elevernas föreställningar om hur växten får det den 
behöver för att kunna leva i en sluten behållare. Många trodde att växten skulle dö men när de 
sen såg att den växte vidare omkonstruerade de sina föreställningar.  
 
Elevernas tankemönster konstrueras ständigt om. Detta innebär att man kan upprepa enkla 
odlingsförsök flera gånger under skoltiden. Utgångsläget i en senare årskurs är annat än 
försöken i tidigare årskurser. ”Genom att utgå från barnens tankar om fenomen kan 
undervisningen arrangeras så att den blir mera framgångsrik.” (Helldén 1992, s.208) 
Skolan kan hjälpa barnen att bygga upp en framtidsberedskap för att ta ställning till frågor 
som rör jordens resurser genom enkla odlingsförsök och studier av nedbrytning. 
Naturkunskap ska inte presenteras som något med ”rätta svar”. Barn måste få dra egna 
slutsatser. Det är då barnens tänkande vidgas, menar Helldén (1992).  
Helldén (1992) säger vidare att det främsta syftet med varje form av inlärning är att den ska 
vara till nytta i framtiden. När vi lär oss något bör detta inte bara innebära ett framsteg utan ge 
oss förmågan att senare med större lätthet göra ytterligare framsteg. 
 
Helldén (1993) talar om att barn i sexårsåldern inte fullt ut kan förstå materiens 
transformation. En stor del av naturens kretslopp sker ju i gasform. Det små barn inte kan se 
finns inte. Det är dock viktigt att de får arbeta med t.ex. kompostering där det syns att 
innehållets volym minskar. Får de plocka isär komposten ser de alla djur som äter det 
förmultnade materialet samtidigt som de känner värmen från nedbrytningen och då ökar och 
utvecklar detta deras begreppsvärld. När man arbetar med barnen på detta sätt och utmanar 
deras tankar och föreställningar grundläggs begrepp som senare i livet används när man 
bygger upp ett mera avancerat tänkande. 
Men Helldén (1993) har också exempel på att även ganska små barn kan ha mycket 
utvecklade uppfattningar om förlopp i naturen. En förstaklass som intervjuades av en grupp 
lärare visade sig ha föreställningar som var fullt i nivå med elever i årskurs fem. Frågorna 
handlade om förmultning och om djur som är inblandade i processen. Vad händer till exempel 
med lövet som faller till marken på hösten? Många barn trodde att det helt enkelt försvinner. 
Andra trodde att djur och människor trampar ner löven i marken, att de sedan ruttnar eller 
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multnar och så småningom blir till jord. Helldén och lärarna som gjorde denna undersökning 
tyckte att det var märkligt att barns föreställningar var så bra.  
 
Bergsten (1992) har i en avhandling undersökt hur barn uppfattar det som vuxna säger till 
dem. Studiens undertitel är ”Miljöfostran i förskolan” därför vill jag nämna studien här. Syftet 
var att studera hur miljöfostran inverkar på barns föreställningar om natur och miljö.  
I åtta förskolor gjordes en undersökning om miljöfostran. Fyra av förskolorna hade varit 
föremål för miljöfostran medan barnen i de fyra övriga inte hade fått någon sådan utöver den 
som förskolebarn i Sverige vanligtvis får. Den miljöfostran som barnen från de fyra första 
förskolorna fått var en del i ett stort upplagt miljöfostransprojekt i deras kommun. Personalen 
hade fått speciell miljöutbildning för att klara detta.  
De frågor som ställdes i intervjuerna var dels sådana som rörde definitioner som t.ex. Vad är 
natur? Vad är miljö? Dels berörde miljöfostran direkt som t.ex. Vad behöver växter för att 
växa? Vad är farligt för naturen? Hur kan man skydda naturen? De senare frågorna berör 
kärnan i den miljöfostran som barnen fått i samlingar, vid utflykter och i vardagliga 
sammanhang på de studerade förskolorna. Barnen på de miljöfostrande förskolorna hade hört 
många förmaningar kring ovanstående. De barnen som inte var miljöfostrade hade ändå sått 
frön, vattnat och sett växter växa.  
Vid intervju med personalen i de miljöfostrande förskolorna rådde det total enighet om att 
barnen måste få egna positiva upplevelser av naturen. Personalen ansåg att det var möjligt att 
göra små barn miljömedvetna. De ej miljöfostrande förskolornas personal visade inte alls 
samma intresse för miljöfostran. Hälften av personalen tyckte att skapande verksamhet var 
minst lika viktig. Resultatet av forskningen blev att de icke miljöfostrade barnen hade bra 
kunskap och föreställningar om sådant som hade med naturen att göra. Bara några barn från 
miljöfostrande förskolor hade mer information som de använde för att skapa mer ekologiskt 
inriktade svar. Dessa barn svarade t.ex. på frågan om; varför blommor finns, att blommor 
finns för att annars skulle det inte bli några frön och om det inte blev frön skulle blommorna 
inte leva vidare.  
”Trots stora skillnader i miljöfostran har inte alltid de miljöfostrade barnen mera 
välutvecklade föreställningar och begrepp än de icke miljöfostrade. Flickor är mera osäkra än 
pojkar och miljöfostrade flickor är mera osäkra än andra barn. Fostran har förvånansvärt små 
och kanske delvis oönskade effekter.” (Bergsten 1992, s.165) 
 
Den forskning som här redovisats är lite äldre. Genom min undersökning vill jag se vilka 
kunskaper och föreställningar elever i en förskoleklass har om naturen idag. Som jag nämnde 
i syftet är jag även intresserad av om elevernas kunskaper och föreställningar om naturen 
påverkas av deras tidigare erfarenheter. Att forska om hur naturen påverkar barns utveckling 
och lärande har flera forskare undersökt. Även Helldén (1994) som studerat barns tankar om 
ekologiska processer, har vid sina studier kommit fram till att barns föreställningar om 
naturvetenskapliga fenomen inte är vetenskapliga utan bygger på erfarenheter. Barn 
konstruerar sina egna föreställningar utifrån vardagen och det sunda förnuftet. Får barn sedan 
nya erfarenheter kan de läggas till tidigare tankemönster och förändra dessa.  
 

I Friluftsfrämjandets ledarhandling skriver Åkerblom (1991s.17) om naturens betydelse för 
barns utveckling: ”Hela barnet – med alla sina behov, med sina förmågor och svagheter – 
ställs i fokus, samtidigt som barnets samspel med sin totala miljö belyses. Denna syn på barns 
uppväxt och utveckling kan sägas vara ekologisk. Det är sammanhangen, inte detaljerna som 
utgör kärnpunkten.”  
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Han menar vidare att för tankens begynnande utveckling är direkta fysiska erfarenheter via 
sinnen och muskler nödvändiga. De fysiska erfarenheterna ingår som en beståndsdel i 
systemtänkandet, när individen ska uppfatta hur saker och ting hänger ihop. Utan detta 
tänkande skulle omvärlden te sig utan sammanhang och obegriplig. Det gäller att ge barnen 
rika upplevelsetillfällen så att de får hjälp i sitt systemtänkande. Naturen är då utmärkt att 
använda som ett laboratorium, där man kan benämna, beskriva, jämföra, mäta, sortera och 
klassificera. Om man följer årstider och väderväxlingar får barnen begrepp om antal, föremål, 
rum, tid, orsak och verkan, och livsfrågorna besvaras genom naturens tillblivelse, födelse, 
tillväxt, åldrande och död.  
Åkerblom (1991) ger rådet till alla vuxna som förmedlar naturkunskap till barn att låta barnen 
få göra sina egna upplevelser innan de vuxna kommer med fakta. Om kunskapen saknar 
känsloengagemang får tankarna dålig näring och begreppen blir torftiga. Det är viktigt att 
barnen får god tid på sig och att deras frågor uppmuntras. Det är då en dialog uppstår.  
Han menar att balansen mellan trygghet och otrygghet är viktig. Det hemlighetsfulla och 
spännande måste få vara kvar liksom att det lagom hemska och otäckta ska få finnas. Det är 
de vuxnas uppgift att hjälpa barnen att hantera känslorna inför detta. 
 
Granberg (2000) har forskat bl.a. om naturens betydelse för småbarns utveckling och lärande. 
Granberg (2000 s. 28) skriver att, ”Människor som från tidig ålder har tillgång till naturen, 
som ofta får vistas ute under positiva former och har möjlighet att uppleva naturen med alla 
sinnen, de lär sig att uppskatta utevistelsen. De som tidigt upplevt utevistelsen som något 
positivt, de lär sig också att se och upptäcka de små detaljerna i helheten”  
Granberg (2000) lägger stor vikt vid naturen som en stor kunskapskälla. Olika 
utomhusmiljöer erbjuder en oändlig rikedom av varierande intryck och upplevelser som 
engagerar flera sinnen samtidigt. De samverkade sinnesintrycken av hur omgivningen 
fungerar, känns, luktar, smakar, låter och ser ut engagerar både kropp och själ. Utemiljön kan 
ses som en levande lärobok i alla ämnen och den främjar barns utveckling inom alla områden. 
Barnen tillägnar sig praktiska och teoretiska kunskaper, utvecklar olika färdigheter, gör både 
fysiska och estetiska erfarenheter och får upplevelser som engagerar och lockar till vidare 
upptäckter. I naturen finns förutsättningar för varierad lek, som engagerar barn till aktivt 
deltagande, utforskande och undersökande. Dessa erfarenheter utgör grunden för kunskaper 
inom områden som fysik, kemi, matematik, biologi m.m. 
”Naturen fungerar som ett pedagogiskt laboratorium med naturlig koppling till miljölära och 
kretsloppstänkande”, säger Granberg (2000 s.30). I arbetet med förskolebarnen ska vi 
pedagoger ta tillvara utemiljöns utforskningsmöjligheter och barns upptäckarglädje. Genom 
att medforska med barnen har vi möjligheter att stödja deras experimenterande och hjälpa 
dem att skapa sammanhang i tillvaron. Samtidigt bidrar vi till att ge barnen ett språk för sina 
upptäckter och upplevelser, t.ex. Vad heter småkryp som barnen hittade under löven? Vad 
äter de? m.m. På det sättet stimuleras barns lärande och intresse för naturkunskap.  
Forskningsresultaten visar att daglig närhet och samspelet med naturen påverkar barns 
utveckling och lärande positivt.  
 
 
1.2.4 Frågeställning 
 

1. Vad har barn i en förskoleklass för tankar om naturen och miljön? 
 

2. Har barn med bakgrund från I Ur och Skur förskolan annorlunda uppfattningar och 
förståelse för naturen och miljön än barn från en traditionell förskola? 

 



- 7 -  

2. Metod  
 
2.1 Urval  
 
Rapporten är baserad på intervjuer med åtta elever som går i en förskoleklass i södra Sverige.  
I samma byggnad och på samma skolgård finns det barn från årskurs 0 - 5, 
förskoleverksamhet med fyra avdelningar samt en I Ur och Skur förskola. Denna skola har jag 
kommit i kontakt med under min lärarutbildning, då jag gjort största delen av min 
verksamhetsförlagda utbildning på I Ur och Skur förskolan. Jag är därmed mer eller mindre 
känd hos de flesta eleverna och lärarna.  
 
För att uppnå syftet och få svar på frågeställningen valdes till undersökningen åtta elever med 
olika pedagogik som bakgrund. Det blev två pojkar och två flickor som har gått på I Ur och 
Skur förskolan respektive en pojke och tre flickor med den traditionella förskolan som 
bakgrund.   
Eleverna med I Ur och Skur förskolan som bakgrund valdes automatiskt av mig eftersom det 
bara är de fyra som har denna bakgrund. Med dessa barn hade jag arbetat tidigare och därför 
kände vi varandra. När det gäller de andra fyra eleverna, så valdes de av klassläraren efter en 
förfrågan om vilka av eleverna som ville bli intervjuade och ville delge sina tankar. Dessa 
barn var inte kända för mig, och därför bestämde jag mig för att följa med denna klass till 
deras skogsställe en vecka innan intervjuerna påbörjades. Avsikten med det var att jag inte 
ville vara helt obekant för dem när det var dags för intervjuerna.  
 
Ett utskick gjordes till de berörda elevernas föräldrar där det berättades om vem jag var och 
varför jag ville intervjua deras barn (se bilaga 1). Alla breven returnerades underskrivna med 
godkännandet att intervjuerna kunde genomföras. Läraren tog del av mina frågeområden och 
gav sina medgivanden samt var väldigt positiv och tyckte att det skulle bli intressant att se 
resultatet. Denna förskoleklass har haft trädtema under hösten och besökte en plats i skogen 
en gång i vecka för att se hur naturen förändras inför vintern.  
 
Genom att välja elever med olika pedagogisk bakgrund har jag möjlighet att få en bredare 
uppfattning om barns tankar om naturen. Urvalet har växt fram genom studie av relevant 
litteratur om barns uppfattningar om naturen, samtal med min lärarutbildare från I Ur och 
Skur förskolan samt lärare i denna förskoleklass. Skolans strävansmål är att öka 
utomhusverksamheten. En stor skolgård med varierande natur samt närhet till skogen var 
förutsättningar för min studie. Någon tidigare forskning om barn från I Ur och Skur förskolan 
har annorlunda uppfattningar om naturen och miljön än barn från andra förskolor har jag inte 
funnit, därför skall det bli intressant att se resultatet.  
 
 
2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
För att få reda på så mycket som möjligt om barns tankar kring naturen valde jag att använda 
mig av den kvalitativa intervjun som utmärks bl.a. av att intervjuaren ställer enkla och 
konkreta frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa, innehållsrika svar. (Trost 1993)   
Den kvalitativa intervjun kan ge den mest djupgående informationen om barns tankar. Denna 
undersökningsmetod ger även möjligheten att kunna förklara för barn om de missförstått 
frågan samt att ställa följdfrågor. (Johansson & Svedner 2001) 
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Jag har funderat kring idéer till kategorisering och det har fått mig att tänka om och ändra på 
intervjufrågorna några gånger. Intervjumetoden och frågorna korrigerades och förbättrades 
genom övningar på grannens barn. Vid konstruktion av intervjufrågorna, elva stycken (se 
bilaga 2) utgick jag delvis från Bergsten (1992) och hennes studie om barns föreställningar 
kring natur och miljö; vad är natur? Jag utgår också från frågor som Helldén (1993) ställde i 
sin undersökning till elever i åk 1; vad händer med löven som faller till marken på hösten och 
vilka djur är inblandade i nedbrytningsprocesser. Övriga frågor har utgått ifrån vad eleverna 
har blivit undervisade om gällande natur och miljö, samt de lokala kunskapsmål som eleverna 
skall ha uppnått i förskoleklass. Valet av frågor grundades också på mina funderingar över 
vad barnen har för uppfattningar om naturen. 
 
För att få en överblick över barns föreställningar om naturen och miljön uppdelades 
intervjufrågorna i tre delar. I den första delen (fråga 1 och 2) behandlas barns uppfattningar 
kring vad naturen är för dem. Från resultatet av dessa frågor hoppades jag få svar på vilka 
uppfattningar och bilder barnen har av naturen. För att få mer levande och berättande svar 
från eleverna användes åtta bilder som föreställde; en skog, en insjö med segelbåt och ett hus 
på klippan, ett löv, en daggmask, solnedgång vid havet, ett industriområde, ett höghus, en 
konstutställning. Dessa skrevs ut från Internet, klipptes ut och limmades på ett hårt papper. 
Meningen med det var att frågorna inte skulle likna en kunskapskontroll där barnens svar var 
att minnas vad de vuxna hade sagt, utan barnen skulle själva associera till begreppet natur. 
 
I den andra delen (fråga 3a – 3d) undersöktes om barn har några uppfattningar om att gamla 
löv bryts ned av nedbrytare och vilka dessa nedbrytare är. Intervjuerna gjordes på senhösten i 
skogen eller på skolgården med stora naturvariationer som olika slag av träd och buskar. Det 
var en förutsättning, eftersom frågorna i den delen av intervjun behandlade just nedbrytning 
av gamla löv. Frågorna syftade på vilka kunskaper eleverna har om vad som händer med 
gamla löv och vem som tar hand om dem. För att frågorna skulle vara lockande och 
spännande användes fem levande småkryp. Det var en tusenfoting, en daggmask, en gråsugga, 
en bärfis och en trädgårdsbaggens larv som för tillfälle bodde i varsin liten plastburk med hål i 
locket. Allt detta för att se om barnen kunde ge namnen på småkrypen som är bland de 
vanligaste nedbrytarna som vi kan se med blotta ögat och för att få en uppfattning om vad 
barnen vet om vem som tar hand om gamla växter ute i naturen. För att se vilket förhållande 
dessa elever har till småkrypen fick de möjlighet att hålla krypen i händerna, om de ville.    
 
I den tredje delen (fråga 4a – 4e) undersöktes barns tankar kring miljöfrågor. Eleverna fick se 
några saker som vi människor har använt men som vi inte kunde konsumera mer. Det var ett 
tomt mjölkpaket, en tom Coca – Cola burk, potatisskal, en bit papper och en äppelskrott. 
Genom detta ville jag skaffa mig en uppfattning om barnen har någon föreställning om att 
några av dessa saker går att återvinna eller bevara och på det sättet kan vi människor spara på 
naturens tillgångar. 
 
 
2.3 Procedur 
 
Intervjuerna skedde med varje elev individuellt i en skog där barnen brukar gå en gång i 
veckan eller på skolgården under stora lövträd. Det gjordes inte mer än två intervjuer om 
dagen, så därför tog det två veckor att göra alla intervjuer.  
 
Enligt Doverborg & Pramling-Samuelsson (2004) är det viktigt att platsen för intervjun är 
lugn. Intervjun ska inte ske i ett personalrum eller liknande utan på en plats där barnen får 
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vara i fred. Därför valdes enskilda utomhusintervjuer för att varje barn skulle känna att det var 
bara vi två och naturen kring oss. 
 
Det är även viktigt enligt Doverborg & Pramling-Samuelsson (2004), att intervjuaren har 
ögonkontakt med barnet för att visa sitt intresse. Barnen och deras känslor ska respekteras om 
de inte vill svara på en fråga. Därför inleddes intervjun med att berätta för varje barn att de 
inte behöver vara rädda för att svara fel, utan det viktiga är vad de tänker och vad de tror.  
   
Till varje intervju användes en MP3 spelare som knappt syntes bland löven och inte störde 
barnens uppmärksamhet. Jag valde att spela in varje intervju för att senare kunna skriva ner 
allt i minsta detalj och för att inte riskera att missa något. Men jag bad självklart om elevernas 
tillstånd att få använda den. Jag informerade dem även om att ingen annan än jag skulle lyssna 
på inspelningen och att den sedan skulle raderas. Vidare informerades varje elev om att det 
som sades här är anonymt. Jag delgav mitt syfte med intervjun och vad den skulle leda till i 
slutändan. Inspelningen gav också möjligheter till ögonkontakt med eleven och observationer 
under varje intervju.  
 
Intervjun började med lite ”uppvärmning” för att det skulle bli så avspänt som möjligt. Vi 
samtalade lite om hösten och alla dessa löv som låg runt om. Sedan ställdes frågor som var 
enkla och varierande. Barnen fick tid för att tänka, fundera och för egna reflektioner kring bl. 
a. bilder eller småkryp. Varje intervju var ungefär 30 minuter lång. När intervjun sedan var 
över, stängde jag av MP3 spelaren och gav eleven mycket beröm, tackade och sa också att 
eleven hade varit till mycket stor hjälp. 
 
 
2.4 Databearbetning 
 
Under alla intervjutillfällen användes MP3 spelare. Varje gång efter två intervjuer 
avlyssnades material, intervjuerna blev renskrivna ordagrant med hjälp av dator och 
inspelningen raderades. Sedan analyserades elevsvaren av varje fråga var för sig och det 
valdes ut ett antal kriterier som fick ligga till grund för kategorisering av svaren. De olika 
kategorierna visar på elevernas förståelse av och uppfattningar om naturen utifrån frågorna de 
fick svara på. Kategorierna beskrivs i resultatavsnittet.  
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3. Resultat 
 
För att få svar på vad barn i en förskoleklass har för tankar om naturen och miljön har 
intervjumaterialet analyserats och sammanställts utifrån de frågor som ställts till eleverna.  
 
För att få en överblick över barnens föreställningar om naturen och miljön uppdelades 
intervjufrågorna i tre delar. I den första delen (fråga 1 och 2) analyserades barnens 
uppfattningar kring vad naturen är för dem. I den andra delen (fråga 3a – 3d) undersöktes om 
barnen har några uppfattningar om att gamla löv bryts ned av nedbrytare och vilka dessa 
nedbrytare är. I den tredje delen (fråga 4a – 4e) undersöktes barnens tankar kring miljöfrågor. 
I var och en av dessa tre delar presenteras först vilken fråga det gäller och sedan sammanfattas 
elevernas svar under olika kategorier.  
 
För att resultatet ska bli tydligare uppdelades eleverna i två grupper. I grupp A sammanfattas 
svar från elever som har haft I Ur och Skur förskola som bakgrund. I grupp B redovisas 
svaren från elever med den traditionella förskolan som bakgrund. Efter resultatet av varje 
frågeställning valdes ett elevcitat.   
 
Elevernas svar på vissa frågor kunde påverkas av den utemiljön som intervjuerna gjordes i. 
Det var i blandskogen eller på skolgården under ett stort lövträd. Dessa miljöer har olika 
mängd inslag av natur som barnen kunde använda till sina svar just då. 
 
 
DEL 1 
 
1. Vad är naturen för dig? 
 
Grupp A: F.d. I Ur och Skur förskolans barn (4 elever) 
 
Alla fyra eleverna kopplade begreppet natur till djur, fåglar, träd, växter och annat levande.   
Oavsett det nämnde en elev att naturen är bra för människor. En annan elev sa att naturen är 
bra att ha och att den är rolig. 
 
Elevcitat: ”Den är bra för alla människor. Naturen är skog, älg, rådjur, skalbaggar, 

tusenfotingar, träd, de lever och pismyror.” 

 
Grupp B: F.d. Traditionell förskolans barn (4 elever) 
 
Alla fyra eleverna kopplade begreppet natur till djur, fåglar, träd, växter och annat levande.  
Två elever nämnde att naturen är bra för alla även för människor.  
En elev tyckte att det är roligt att leta efter djur i naturen.  
 
Elevcitat: ”Det är lite av varje. Skog, älg, tjejer och killar cyklar och får mycket frisk luft. Det 

är allt här, några löv, bokträd.” 

 
Samtliga elever kopplade begreppet natur till djur, fåglar, träd, växter och annat levande.   
De elever som var intervjuade i skogen visade med sin hand runt om och sa att naturen är ”allt 
det här”. Fem av dessa elever nämnde även naturen som en plats för rekreation och lek samt 
att den är bra för människor. Deras uppfattning var att naturen är viktigt för oss alla.      
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2. Vilka av dessa bilder tycker du föreställer naturen? 
 
Elever får alternativ att välja på.  
 
Procentuell fördelning över elevernas svar på olika alternativ 
(n = 8)  
A = F.d. I Ur och Skur förskolans barn, B = F.d. Traditionell förskolans barn 
 
 
Tabell 1 
Alternativ    A 

Antal 
   B 
Antal 

 A+B 
  % 

En skog 4 4 100 
En insjö med en segelbåt och ett hus på klippan 3 2 63 
Ett löv 4 4 100 
En daggmask 4 4 100 
En solnedgång vid havet 3 2 63 
Ett höghus  0 2 25 
Ett industriområde 0 0 0 
En konstutställning 0 0 0 
 
Samtliga elever (100 %) valde skogen, lövet och daggmasken som tydliga bilder av naturen. 
Fem av dessa elever (63 %) valde även insjön med segelbåt och ett hus på klippan samt bilden 
som föreställde solnedgången vid havet. Två elever (25 %) valde höghuset med motiveringen 
att ”där bor ju människor”. 
 
 
DEL 2 
 
3a. Var tror du löven tar vägen efter att de ramlat ner och lagt sig på marken? 
 
Grupp A: F.d. I Ur och Skur förskolans barn 
 
Maskarna äter upp löven och sedan blir det jord. (2) 
Ner i marken och sedan blir jord. (2) 
 
Elevcitat: Maskarna gör dem till jord 
 
Grupp B: F.d. Traditionell förskolans barn 
 
Någonstans i gräset och där finns maskar. (1) 
Maskarna tar dem under jorden. (2) 
De försvinner eller ligger som ett täcke (1) 
 
Elevcitat: ”Om de ramlar ner då tar de vägen någonstans i gräset och där finns maskar.” 

 
Fem elever (63 %) hade uppfattningar om att maskar tar hand om gamla löv och sedan blir det 
jord. Två elever (25 %) trodde att löven på något sätt kommer under marken och sedan blir 
det jord. En elev (12 %) kunde inte förklara vad löven försvinner. Ingen nämnde begreppen 
förmultning eller nedbrytning. 
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3b.  Vem behöver gamla löv, tror du? 
 
Grupp A: F.d. I Ur och Skur förskolans barn 
 
Igelkottar och maskar (2) 
Igelkottar (1) 
Träden och marken (1) 
 
Elevcitat: ”Igelkottar för att de sover i det. Maskar för att de äter det.” 

 
Grupp B: F.d. Traditionell förskolans barn 
 
Maskar, igelkottar, andra djur och människor. (2) 
Maskar för att de kan göra jord av dem. (2) 
 
Elevcitat: ”Maskarna har ätit upp löven och bajsat ut, och det blir jord. Det blir så att några 

skolbarn och dagisbarn plockar löv och gör någonting fint i sitt hus och i skola.”  

 
Sju elever (88 %) svarade att igelkottar och masskar behöver gamla löv. Två utav dessa 
nämnde även andra djur och människan. En elev (12 %) trodde att träden och marken behöver 
gamla löv. 
 
3c. Vet du vad dessa småkryp heter? 
 
Elever svarar genom att titta på några levande småkryp. 
 
Procentuell fördelning över elevernas svar på olika alternativ 
(n = 8)  
A = F.d. I Ur och Skur förskolans barn, B = F.d. Traditionell förskolans barn 
 
 
 
Tabell 2 
Namn på nedbrytare     A 

Antal 
   B 
Antal 

  A+B 
    % 

Tusenfoting 4 3 88 
Daggmask 4 4 100 
Gråsugga 3 2 63 
Bärfis 4 1 63 
Larv (trädgårdsbagge) 3 1 50 
 
Elevcitat: Tusenfoting – Mångben. Jag såg en gång när den hade slagits med masken och 

masken fick blod.   
Daggmask – Mask. 

Gråsugga – Den var inte vacker. Jag vet inte vad den heter. Jag har sett den. 

Bärfis – Jag vet inte vad den heter, men jag kan nyckelpigor. Har du ingen nyckelpiga eller 

spindel? De kan jag. Larv – Vit mask.    

 
Samtliga elever (100 %) kände igen daggmasken. Tusenfoting var inte så svårt heller (88 %). 
Fem elever (63 %) kunde namnet på gråsuggan och bärfisen. Larven var lite lurig men ändå 
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fyra elever (50 %) viste vad det var för småkryp. När det gäller att identifiera dessa nedbrytare 
då hade elever från grupp A betydligt bättre uppfattning om vad var det för djur. 
Samtliga barn tyckte om alla dessa småkryp och vågade hålla dem i handen. 
 
3d. Vad tror du dessa smådjur gör här bland löven? 
 
Grupp A: F.d. I Ur och Skur förskolans barn 
 
Äter, sover och bor (3) 
Äter, sover, jobbar och bor. (1) 
Elevcitat: De sover, äter löv och andra småkryp. 

 
Grupp B: F.d. Traditionell förskolans barn 
Bor och äter (2) 
Gömmer sig och äter (1) 
Letar (1) 
Elevcitat: De letar efter mat och sina ungar och sina killar. 

 
Samtliga elever (100 %) trodde att löven är småkrypens naturliga miljö och det var 
självklart att de bor, äter, sover, jobbar, letar och gömmer sig där.  
 
 
DEL 3 
 
4a. Här har jag en påse med några saker i. Kan du säga för mig var man ska slänga det?  
Barnen tittar på ett tomt mjölkpaket, en tom Coca-Cola burk, potatisskal, en bit papper, en 
äppleskrott och svarar.  
 
Procentuell fördelning över elevernas svar på olika alternativ 
(n = 8)  
A = F.d. I Ur och Skur förskolans barn, B = F.d. Traditionell förskolans barn 
 
Tabell 3 
Ett tomt mjölkpaket     A 

 Antal 
   B 
 Antal 

  A+B 
    % 

I soptunnan 3 3 75 
Inte ute i naturen 1 0 13 
Pappersåtervinningen 0 1 12 
 
Elevcitat: Inte i skogen i alla fall. I papperskorgen eller soptunnan.  

 
Sju elever(88 %) valde soptunnan som det bästa ställe för tomt mjölkpaket samt en av dem 
påpekade att naturen inte är lämplig plats för att slänga det. Det var bara en elev (12 %) från 
grupp B som valde att lämna mjölkpaket till pappersåtervinningen.  
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Tabell 4  
En tom Coca – Cola  
burk 

    A 
 Antal 

   B 
 Antal 

A+B 
    % 

I soptunnan 0 2 25 
Inte ute i naturen 0 1 12 
Till återvinningen 2 0 25 
Panta  2 1 38 
 
Elevcitat: Den kan man lämna till återvinningen och sedan kan man göra andra saker.     
 
Fem elever (62 %) valde återvinningen och resten (38 %) soptunnan). 
Samtliga elever från grupp A valde att lämna aluminiumburken till återvinningen eller panta. 
Två av dessa elever visste att den återanvänds till att göra nya burkar eller andra saker. En 
elev nämnde att man får pengar. Bara en elev från grupp B valde att panta burken. 
 
Tabell 5 
  
Potatisskal 

    A 
 Antal 

   B 
 Antal 

A+B 
    % 

I soptunnan 2 2 50 
Inte ute i naturen 0 1 13 
Ute i naturen 1 0 12 
I komposten  1 1 25 
 
Elevcitat: I komposten, det blir jord sen, tror jag. 

 
Fem elever (62 %) valde soptunnan, resten (38  %) var säkra på att ute i naturen eller i 
komposten blir det jord av det igen.  
 
Tabell 6 
  
En bit papper 

    A 
 Antal 

   B 
 Antal 

A+B 
    % 

I soptunnan 3 4 88 
Inte ute i naturen 1 0 12 
 
Elevcitat: Inte i naturen i alla fall. Du ska slänga den i soptunnan. 

 
Samtliga elever (100 %) valde att slänga en bit papper i soptunnan eller papperskorgen. En av 
eleverna nämnde att papper inte slängs i naturen.  
 
Tabell 7 
 
En äppelskrott 

    A 
 Antal 

   B 
 Antal 

A+B 
    % 

I soptunnan 0 3 38 
Ute i naturen 4 1 62 
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4b. Kan vi slänga en äppelskrott ute i naturen? 
 
Grupp A: F.d. I Ur och Skur förskolans barn 
 
Ja (3) 
Nej (1) 
 
Grupp B: F.d. Traditionell förskolans barn 
 
Ja (1) 
Nej (3) 
 
Elevcitat: Nej, jag slänger inte men jag har sett att den ligger i naturen. 

 
50 % svarade ja och 50 % nej. En elev från grupp A ändrar sig efter nästa fråga (se nästa 
elevcitat). 
 
4c. Vad händer med den, tror du? 
 
Grupp A: F.d. I Ur och Skur förskolans barn 
  
Djuren äter upp den. (4) 
 
Elevcitat: Maskarna och fåglarna äter upp den. Då kan man slänga den ute i naturen och jag 

sa nej innan. 

 
Grupp B: F.d. Traditionell förskolans barn 
 
Djuren äter upp den. (3) 
Den torkar ut (1) 
 
Elevcitat: Maskarna kommer att äta upp den eller den kan vara maskarnas hus. 

  
Sju elever (88 %) trodde att äppelskrotten försvinner därför att den blir uppäten. En elev 
nämnde att den åker i djurens mage och sedan växer djuren. En elev (12 %) trodde att den 
torkar ut.  
 
4d. Vad händer med en Coca- Cola burk som någon har slängt i skogen? 
 
Grupp A: F.d. I Ur och Skur förskolans barn 
 
Djuren kan bli sjuka. (2) 
Den ligger kvar (1) 
Den flyger iväg. (1) 
 
Elevcitat: Ingenting, den ligger kvar. Man slänger inte Coca- Cola burkar ute i skogen. 

  
Grupp B: F.d. Traditionell förskolans barn 
 
Den ligger kvar (3) 
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Den ligger kvar och djuren kan bo där (1) 
 
Elevcitat: Djuren går in. Den ligger kvar i många år. 

 
Fem elever (63 %) trodde inte att det händer något, den ligger kvar. Någon av dessa elever 
trodde att det kan vara en bostad för djuren. Två elever (25 %) såg burken som ett fara för 
djuren. En elev (12 %) började tröttna på intervjun och svarade obetydligt. 
 
4e. Är det viktigt att vi plockar upp skräpet som ligger ute i naturen? 
 
Grupp A: F.d. I Ur och Skur förskolans barn 
 
Ja, djuren och människor kan dö. (1) 
Ja, djuren kan bli sjuka. (1) 
Ja, det är bra för djuren och människor. (1) 
Ja. (1) 
 
Elevcitat: Ja, annars blir det så att djuren kan dö. Människor kan också dö.  

  
Grupp B: F.d. Traditionell förskolans barn 
 
Ja, djuren kan bli sjuka. (1) 
Ja, det är bra för djuren. (1) 
Ja, naturen inte blir smutsig. (1) 
Inte så viktig. (1) 
 
Elevcitat: Ja, det är bra för djuren. Djuren blir glada och kan trivas här i skogen. Det finns 

inte plats för allting här.  

 
Fem elever (63 %) svarade ja med motiveringen att djuren och människor kan bli sjuka och 
även dö. En elev (12 %) svarade ja utan motivering. En elev (12 %) tänkte på att naturen inte 
skall vara smutsig. En elev (13 %) tyckte att det inte var så viktigt men att skräpet skall 
slängas i soptunnan ändå. 
 
 
3.1 Sammanfattning av resultat 
 
Samtliga elever kopplar begreppet natur till djur, växter och annat levande. Likaså har i stort 
sett alla uppfattningar om att naturen är en plats för rekreation och lek samt att den är bra och 
viktig för människan. Ingen väljer bilderna med industriområdet och konstutställningen som 
naturbilder. 
 
Det finns likvärdiga förklaringar till var löven tar vägen efter att de ramlat ner på hösten. 
Nästan alla elever (88 %) tror att gamla löv blir till jord och det är maskar som är inblandade i 
denna process. Två elever tror att av maskens avföring bildas det sedan jord.  
Samtliga elever tycker att igelkottar behöver löven för att de inte ska frysa när de sover på 
vintern och att maskar äter gamla löv för att de gör jord av det. Några av eleverna tror att även 
andra djur och människor behöver gamla löv. Någon annan nämner att träd och växter har 
nytta av löven också. Elevernas svar är utförliga och visar på ett logiskt tänkande som kan 
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kopplas till själva nedbrytningens process även om ingen nämner begreppet nedbrytning. 
Några tydliga skillnader mellan elevernas uppfattningar finns inte. 
 
När elever skall ge namnen på några av nedbrytarna då uppstår det skillnader i deras kunskap 
om dessa småkryp. Alla elever känner igen daggmasken. Tusenfoting var inte så svårt heller 
(88 %). Barn från I Ur och Skur förskolan som bakgrund (grupp A) identifierar och namnger 
gråsuggan, bärfis och larven medan barnen från den traditionella förskolan som bakgrund 
(grupp B) känner igen djuren men de vet inte vad de heter. Bara en elev från grupp B kan 
namnen på samtliga småkryp. När det gäller fråga 3d; vad dessa smådjur gör här bland löven, 
tror samtliga elever att marken och löven är småkrypens naturliga miljö och det är självklart 
att de ”bor, äter, sover, jobbar, letar och gömmer sig där”. 
 
Coca- Cola burken ville samtliga barn från grupp A lämna till återvinningen eller panta. Dessa 
barn som har gått till I Ur och Skur förskolan har även uppfattning om att det görs nya saker 
utav gamla aluminium burkar. Det var bara en elev från grupp B som skulle panta burken 
andra elever slänger burken i soptunnan. 
 
Samtliga elever tycker att det är viktigt att vi plockar upp skräpet som ligger ute i naturen med 
motiveringen att djuren och människor kan bli sjuka av skräpet samt att det som inte tillhör 
naturen inte ska ligga där.   
 
Resultatet i denna undersökning visar att samtliga elever har bra och likvärdiga kunskaper om 
naturen och miljön. En skillnad som jag kunde få fram var att barnen som har gått i I Ur och 
Skur förskola känner till namnen på alla småkryp som ingick i undersökningen, medan barn 
från den traditionella förskolan kan masken och tusenfotingen. De känner igen bärfisen, 
gråsuggan och larven men kan inte namnge dem. Den andra skillnaden var hantering av 
äppelskrotten och Coca - Cola burken. Resultatet av denna undersökning som helhet visar 
emellertid att eleverna har likvärdiga kunskaper och förståelse för naturen och miljön. 
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4. Diskussion 
 
Det som är natur för mig kan vara helt annat för min kollega och helt annat för en sexåring 
eller för en elev som går i åk 5. Frågan; vad är naturen för dig, är omfattande och därför kan 
svaren vara varierande beroende på vilka naturkänslor och naturupplevelser man har. Detta är 
en svår balansgång eftersom det inte finns några givna svar när det gäller vad som är natur 
och vilka uppfattningar man ska ha av den.  
 
Efter att jag har studerat intervjusvaren väldigt noga tycker jag mig finna gemensamma drag i 
barnens uppfattningar om naturen. Jag har märkt att deras svar var påverkade av den miljön 
intervjuerna var gjorda i. De elever som var intervjuade i skogen visade med sin hand runt om 
och sade att naturen för dem var ”allt det här”. En elev som intervjuades på skolgården under 
ett träd sade att naturen för henne var ”kvittrande fåglar” som just då satt på en gren och 
kvittrade.  
 
Resultatet från denna undersökning visar att samtliga elever kopplar begreppet natur till djur, 
fåglar, träd, växter och annat levande. Fem av dessa elever nämner även naturen som en plats 
för rekreation och lek för människor som Gustavsson (1993) nämner i sin bok. Deras 
uppfattningar är att naturen är viktigt för oss alla. Genom att observera varje barn under 
intervjun har jag märkt att de tittade runt omkring sig för att hitta mer saker som tillhör 
naturen enligt deras uppfattning. Hade intervjuerna gjorts i ett klass- eller personalrum då 
hade svaren på den frågan kanske varit annorlunda.   
 
I min undersökning med de åtta bilderna som barnen fick välja bland, kopplar barnen 
automatiskt begreppet natur till djur och växter eftersom samtliga valde bilderna med masken, 
skogen och lövet. Mer än hälften av elever (63 %) valde även en bild som föreställde en insjö 
med en segelbåt och ett hus på klippan samt bild med solnedgången vid havet. Jag blev lite 
överraskad av att två barn valde ett höghus som natur bild. För att få ett bättre preciserat svar 
på det ställde jag en följdfråga; varför? ”där bor ju människor”. Mer behövde jag inte veta det 
var ett klart och tydligt svar. Barnen uppfattar människan som en del av naturen. Men varför 
valde ingen bilder med industriområdet eller konstutställningen? Där finns ju människor 
också. Troligen uppfattar barnen ett industriområde som något negativt och farligt och då kan 
det inte föreställa naturen. Förklaringen varför ingen valde bilden med konstutställningen kan 
vara att bilden kopplas i första hand till tavlor men inte till människor som går runt och tittar 
på dem. Det skulle ha varit intressant att utforska det djupare.  
 
 I Helldéns (1993) undersökning i en förskoleklass gällande nedbrytning och vilka organismer 
som är inblandade i den processen visade det sig att barnen hade bra kunskaper och 
föreställningar. Jag kom till ett liknande resultat i min undersökning. Nästan alla elever har 
uppfattning om att löven blir jord med hjälp av maskar eller andra djur. De förklarar lövens 
försvinnande på sådant sätt att man förstår att det är nedbrytningsprocessen de talar om. Jag 
håller med Helldén (1993) att barn i sexårsåldern inte kan förstå materiens transformation, 
därför att ingen av mina intervjuade elever nämner att det organiska materialet, just då löven 
bryts ner till i stort sett koldioxid, vatten och närsalter. Det dröjer nog några år innan de kan ta 
till sig det gasbegrepp som är nyckel till förståelsen. En elev nämner att träd och växter 
behöver gamla löv som någon slags näring. Det kan betyda att eleven har någon uppfattning 
om att allt går runt i naturen och ser nedbrytningsförloppet som en del i en näringskedja, eller 
var det en ren gissning.   
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Att endast elever från I Ur och Skur förskolan som bakgrund ger rätt namn på samtliga 
småkryp kan bero på att deras tidigare verksamhet var grundad på den dagliga vistelsen ute i 
naturen. Det är inte bara leken i skogen som lockar men även naturen som en stor 
kunskapskälla som Granberg (2000) nämner i sina undersökningar. Barnen har tid på sig att 
uppleva naturen i egen takt och deras frågor uppmuntras och besvaras av pedagoger med 
utbildning inriktat på naturkunskap. Dessa barn kan bara lyfta på en gren eller titta under en 
stubbe där kryllar av småkryp som barnen lär sig namnen på. Detta händer nästan varje dag, 
de skaffar sig erfarenheter och det får de med sig ut i livet.   
 
Barn som går på en traditionell förskola brukar vara i skogen en gång i veckan och det är 
oftast för att leka. De namnger masken och tusenfotingen men bärfisen, gråsuggan och larven 
är svåra. Jag blev lite överraskad över barns förhållningssätt till dessa småkryp. Alla barnen 
ville hålla småkrypen i handen och ingen av dem visade någon avsmak eller rädsla.  
 
Med hjälp av denna undersökning har jag skaffat mig en uppfattning att en bra förutsättning 
för att barn skall lära sig mer om t.ex. småkryp är att större delen av förskoleverksamheten 
bedrivs ute i naturen. Naturen är utmärkt att använda som ett laboratorium, där man kan 
benämna, beskriva, jämföra, mäta, sortera m.m. Olika utomhusmiljöer erbjuder en oändlig 
rikedom av varierande intryck och upplevelser som engagerar flera sinnen samtidigt, tycker 
Granberg (2000). Det tycker jag också och i mitt framtida arbete med barn tänker jag lägga 
stor vikt vid att tillsammans med barnen uppleva naturen. Iakttagelserna i naturen kan barnen 
införliva i sin begreppsvärld. Tidigare forskning visar ju hur viktigt det är att tidigt utmana 
barnens föreställningar om naturen.  
 
Helldén (1992) tycker att det är viktigt att personalen utmanar barnens egen tänkande. De 
måste få arbeta med kompostering och studera nedbrytning även om de inte förstår hela 
resonemanget. Jag anser att det är viktigare att studera nedbrytningen i naturen än att enbart 
koncentrera denna kunskap till trädgårdskomposten. På en del förskolor har jag märkt att 
kompostering blir något som står för sig själv och inte knyts till de kretslopp som vi ständigt 
har i naturen. Om man har kompost är det enligt min mening viktigt att knyta samman denna 
med naturens egen kompost och peka på likheter och skillnader. 
 
Mer än hälften av eleverna tycker att potatisskalen skall slängas i soptunnan, resten var säkra 
på att ute i naturen eller i komposten blir det jord av det igen. Det var bara två barn som ville 
lägga potatisskal i komposten och det gör de hemma. Nästan alla elever var överens om att ett 
tomt mjölkpaket och papper skall slängas i soptunnan. Bara en elev från den traditionella 
förskolan som bakgrund ville lämna mjölkpaketet till pappersåtervinningen.  
 
Samtliga barn från grupp A ville slänga en äppelskrott ute i naturen där djur eller fåglar äter 
upp det. Barnen från grupp B slänger helst äppelskrotten i soptunnan. Men om man har råkat 
slänga en äppelskrott i naturen då är nästan alla elever överens att djuren äter upp det. Någon 
nämner att den kanske torkar ut. Alla var överens att den inte kan skada någon om den slängs 
ute i naturen. Den föreställningen har barn från I Ur och Skur förskolan skaffat sig genom att 
observera vad händer med fruktrester som de lämnar i skogen efter sig.   
 
Coca-cola burken skall vi absolut inte slänga ute i naturen. Den ligger kvar många år ute i 
naturen och det är inte bra, tycker alla elever. Jag blev imponerad att samtliga barn som har I 
Ur och Skur förskola som bakgrund tycker att burkar ska lämnas till återvinningen eller panta. 
Två utav dem har även den uppfattningen att det görs nya saker utav gamla aluminium burkar. 
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Det var bara en elev från den andra gruppen som vill panta burken. Tre elever slänger den i 
soptunnan.  
 
Den kunskap som barnen från grupp A visar kan lätt förklaras. Personalen från I Ur och Skur 
förskolan lägger ganska stor vikt vid att skräp som nedbrytarna inte vill ha måste människorna 
ta hand om. Därför är det självklart för deras elever att burkar, plastflaskor, papper m.m. 
måste plockas bort från naturen. Barnen och personalen plockar ofta skräp på vägen till 
skogen eller i skogen. På de flesta traditionella förskolor plockar barnen och personalen skräp 
i sin närmiljö en gång om året, oftast på våren. Jag kan se att det är barns erfarenheter från 
tidigare förskola som sitter kvar i deras tänkande och handlande.  
 
Jag tycker att dessa sexåringars uppfattning om miljön är tillräcklig. Barnen är lite för små att 
förstå sig på svåra miljöfrågor. Huvudsaken är att de vet t.ex. att man inte slänger papper eller 
aluminium burkar i naturen. Bergsten (1992) gör ju upptäckten att på miljöfostrande förskolor 
uppnådde man delvis oönskade effekter som att barnen där blev osäkrare än barn från 
förskolor med den vanliga verksamheten. Många utmaningar kring miljön och miljöeffekterna 
hade givits barnen på dessa förskolor. Möjligen skrämmer detta mer än utvecklar barnens 
tankar. Det är bättre att ge barnen positivt gensvar på deras miljöarbete än att bara prata om 
miljöförstörelse. Jag tror att det är bättre att arbeta för något istället för mot något och hoppas 
att om barn lär sig hur frisk natur ser ut, så kan de upptäcka när den håller på att bli sjuk.  
  
En grundförutsättning för att barn skall kunna se naturen som en helhet är att de har 
uppfattningar om några levande organismer och hur dessa samverkar. Genom det skaffar de 
sig grunden för förståelsen av viktiga miljöfrågor. Jag tycker att samtliga elever som jag har 
intervjuat har goda och tillräckliga förkunskaper för att gå vidare och utveckla sina 
uppfattningar om naturen och miljön. I läroplanen för grundskolan (Skolverket 2001) står det 
att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till 
förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang. Med 
de förkunskaper och nyfikenhet för naturen som dessa barn har, så är det en stor sannolikhet 
att barnen uppnår dessa mål.  
 
Efter att jag har studerat intervjusvaren väldigt noga tycker jag mig ändå finna en stor visshet 
hos barnen om att det är upplevelserna i naturen som är viktigast när det gäller att skaffa sig 
kunskap och förståelse om dess fenomen.  
 
Barnens behov av kunskap ska tillfredsställas genom att de får använda sina fem sinnen: 
smak, lukt, känsel, syn och hörsel. Genom att ställa frågor till barnen som; hur? varför?  vad? 
tror jag att det ekologiska tänkandet stimuleras, d.v.s. barnens förmåga att värdera livets 
möjligheter tränas utifrån ett insiktsfullt kretsloppstänkande. Med detta menar jag att alla ser 
sin plats i kretsloppet och också ser att alla behövs, och har sin funktion. Att fundera, anta och 
förkasta, titta, känna, lukta, lyssna och fråga ger barnen många vinklingar på samma problem.  
 
Om jag arbetar på detta sätt tror jag att ett ekologiskt synsätt skapas med känsla och ansvar för 
allt som lever. Jag tycker att alla bör få veta att ingenting försvinner och att allting sprider sig. 
Detta är svåra begrepp, men jag tror att det är viktigt att vi tidigt börjar tänka på detta. För 
varje dag förstår vi en liten bit mer av innebörden i ovanstående.   
Miljö angår oss alla. I vårt land finns det gott om natur. Allemansrätten gör den lätt att nå, 
härlig att vara i och lära sig av. I naturen kan vi skaffa oss kunskaper om samspelet mellan 
miljö, djur och människa, d.v.s. ekologi. Regelbunden utomhusverksamhet ger naturkänsla 
och intresse för allt levande. 
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Utifrån mina resultat har jag fått reda på vilka de vanligaste uppfattningar hos barn är om 
naturen och miljön. Jag har även funderat på hur jag skall kunna använda mig av denna 
kunskap så att den gynnar mig i min framtida yrkesroll. Därmed är jag mer förberedd att 
bemöta de uppfattningar som finns hos barn.    
 
I mitt sökande efter litteratur och forskningsrapporter fann jag att det oftast behandlade 
grundskole- och gymnasieelevers förhållande till natur- och miljöundervisning. Det finns 
därför enligt min mening ett behov av att utforska detta område i förhållande till förskolebarn.   
Helldén (1992) anser att det vi lär oss i förskola och skola ska vara till nytta i framtiden för att 
kunna göra ytterligare framsteg. Tanken om att trivas i naturen och lära sig att vara rädd om 
den är enligt detta resonemang mycket bra. Längre fram i livet kan barnen ha nytta av denna 
naturkänsla när det gäller att ta viktiga beslut om bostäders placering och vikten av en god 
friluftsmiljö i vår närmaste omgivning.  
 
 
4.2 Tillförlitlighet 
 
Elevernas svar på vissa frågor kan ha påverkats av den utemiljön som intervjuerna gjordes i. 
Det var i blandskogen eller på skolgården under ett stort lövträd. Dessa miljöer har olika 
mängd inslag av natur som barnen kunde använda till sina svar just då och det kan ha påverkat 
reliabiliteten i undersökningen. Hade intervjuerna gjorts i ett klass- eller personalrum då hade 
svaren på den frågan kanske varit annorlunda.  
Barn från två olika pedagogiska bakgrunder var representerade för att få en del av bådas 
uppfattningar. För att öka tillförligheten ytterligare borde nog undersökningen har genomförts 
under längre tid och med mer än åtta barn. Svaren på frågor har analyserats och 
kategoriserats, och bidragit till denna rapport och dess resultat. Validiteten i undersökningen 
anses god därför att jag har fått reda på det jag ville undersöka. 
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Brev till föräldrar                                                                           Bilaga 1 
 
 
 
Brev till föräldrar vars barn jag tänker intervjua. 
 
Falkenberg: 2006-10-24 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Elizabeth Johansson och är lärarkandidat från Karlstads universitet. Min 
utbildning är inriktad på naturkunskap och i november ska jag påbörja mitt examensarbete 
som ska handla om barn och natur.  
Jag ska göra en studie om hur sexåringar uppfattar enkla ekologiska processer och 
kretsloppstänkande samt deras tankar kring miljöförstöring. Till min forskning behöver jag 
intervjua 8 elever som går första året i skolan. Jag skulle vilja att ert barn kunde delta i denna 
forskning.  
Materialet som jag ska samla in via intervjuerna med barnen kommer bara att användas i mitt 
examensarbete. I mitt arbete förekommer varken barnets eller skolans namn, men jag måste 
ha er tillåtelse i form av en underskrift under detta brev.  
Intervjun ska äga rum någon gång i november och den tar endast ca 30 min. per barn.    
Har ni frågor eller synpunkter om detta examensarbete, så hör gärna av er.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elizabeth Johansson 
Tfn: 0346-127 74  
E-post: elizabethjo@spray.se 
 
Härmed intygar jag att Elizabeth Johansson får använda mitt barns uppgifter i sitt 
examensarbete enligt ovanstående riktlinjer. 
 
Namnunderskrift:……………………………………………. 
 
Namnförtydligande:…………………………………………. 
 
Mitt barn heter:……………………………………………… 
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Intervjufrågor                                                                                                                    Bilaga 2 
 
 
1. Vad är naturen för dig? 
 
2. Vilka av dessa bilder tycker du föreställer naturen? 
 
Barnen svarar genom att välja en eller flera bilder. Bilderna är åtta till antalet och föreställer  

 

1. En skog  

2. En insjö med segelbåt och ett hus på klippan 

3. Ett löv 

4. En daggmask 

5. En solnedgång vid havet 

6.  Ett industriområde,  

7. Ett höghus  

8. En konstutställning 

 
 
3a.  Var tror du löven tar vägen efter att de ramlat ner och lagt sig på marken? 

 
3b.  Vem behöver gamla löv, tror du? 
 
3c. Vet du vad dessa småkryp heter? 
 

Barnen svarar genom att titta på några levande småkryp 

 

1. Tusenfoting 

2. Daggmask 

3. Gråsugga  

4. Bärfis 

5. Larv (trädgårdsbagge) 

 
3d. Vad tror du dessa smådjur gör här bland löven? 
 
Efter dessa frågor får barnen hålla i vissa småkryp 

 
 
4a. Här har jag en påse med några saker i. Kan du säga för mig var man ska slänga:  
      –  ett tomt mjölkpaket  

– en tom Coca Cola  
– potatisskal 
– en bit papper 
– en äppelskrott 

 
4b.  Kan vi slänga en äppelskrott ute i naturen? 
4c. Vad händer med den, tror du? 
4d. Vad händer med en Coca Cola burk som någon har slängt ute i skogen? 
4e. Är det viktigt att vi plockar upp skräpet som ligger ute i naturen? 

 


