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Abstract 
 
The purpose of my study was to examine the environmental awareness of six-year-olds and 
how they have acquired this knowledge. I have carried out qualitative interviews with all the 
thirteen pupils in one pre-school class. 
 
By discussing seven things, a glass jar, a soda can, a leaf, a paper plate, a plastic mug, a 
newspaper, and an apple core, which we put away in the forest for a month, I gained the 
knowledge of what the children thought would happen to the seven different things and where 
they had acquired their knowledge. 
 
The children thought it was the weather that affected the process of the seven things. Their 
assumptions were based on what they see and put into a context. I have learnt to start from 
children’s everyday life when explaining scientific phenomena, to children. 
 
When it comes to recycling, the fact was that the knowledge of recycling glass was more 
widely spread than the knowledge of recycling plastics among the six-year-olds. The 
knowledge of composting was nonexistent. As a result of this study, I think that composting 
might be a good idea in order to raise an environmental interest among children. 
 
I found that mothers were important contributors to knowledge in this field. When questioned 
who had taught them what they knew in this field, ten of thirteen children answered that a 
close relative had taught them what they knew, i.e. what they had answered in the study. Eight 
out of these ten pupils mentioned their mothers or their mothers and fathers as this/these close 
relative/s. Two of the children said that they had acquired this knowledge through TV. None 
of the children mentioned day care centre, nursery school or pre-school class as contributors 
to any environmental awareness. 
 
 
 
Keywords: environmental awareness, learning about environment, six-year-olds, recycling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Sammanfattning 
 
Syftet med mitt arbete var att undersöka sexåringars miljömedvetenhet, samt hur de har 
tillförskaffat sig denna kunskap. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med samtliga 13 
elever i en förskoleklass. Genom att diskutera kring 7 saker glasburk, läskedrycksburk, löv, 
papptallrik, plastmugg, tidning och äppelskrutt som vi lade ut i skogen under en månad fick 
jag kunskap om vad barnen trodde skulle ske med sakerna under tiden i skogen, var barnen 
skulle ha slängt sakerna samt hur de hade erhållit denna kunskap. 
 
Barnen trodde att det var vädret som påverkade processen med sakerna i skogen. De utgår 
från vad de har sett och sätter in det i ett sammanhang. Det har lärt mig att utgå från barnens 
vardag när det gäller naturvetenskapliga fenomen. 
 
När det gäller återvinning var kunskapen större om glasåtervinning än om plaståtervinning 
hos sexåringarna. Kunskapen om kompostering var obefintlig. Genom detta arbete tror jag att 
kompostering kan vara ett bra sätt att väcka miljöintresse hos barn. 
 
Jag fann att mamman var en viktig kunskapsförmedlare inom detta område. 10 av 13 barn 
svarade att någon anhörig hade lärt dem det som de svarade i denna studie. Av dessa 10 barn 
nämnde 8 mamma eller mamma och pappa som anhörig. Två av barnen svarade att de hade 
erhållit kunskapen genom TV. Ingen av barnen nämnde förskolan eller förskoleklassen som 
kunskapsförmedlare. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: miljölärande, miljötänkande, sexåringar, återvinning. 
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1 Inledning 
 

1.1Bakgrund 
 
Vårt samhälle förbrukar jordens råvarutillgångar i en accelererande fart. Därmed får vi även 
mera avfall att ta hand om. Man har nu förhoppningsvis kommit till den insikten att man inte 
kan bygga högre skorstenar för att bli av med föroreningar eller att dumpa avfallet längre ifrån 
oss. Vi måste nu ta ställning kring viktiga frågor om vår miljö, vilket kräver kunskaper om 
den. Har man kunskaperna om miljön genererar det i ett engagemang, vilket ska återspegla 
våra liv. Och dessa kunskaper och engagemang måste brukas om man läser alarmerande 
miljörapporter.  
 
Att göra rätt i vardagen är viktigt för att miljön ska kunna förbättras. Om alla tänker och 
agerar mera miljömedvetet kan vi få ett bättre fungerande kretslopp. För att kunna minska på 
användningen av de ändliga naturresurserna måste vi återanvända och återvinna material. 
Förändringarna kommer inte av sig själva, utan vi måste hjälpa till med förändringsarbetet. 
Att börja kompostera är oftast det första steget till att börja leva mera miljömedvetet. 
 
Det är av intresse för mig i min yrkesroll att få kunskap om barns tankar kring miljön och hur 
man kan arbeta för en bättre miljö tillsammans med barnen. Barn med ekologiska kunskaper 
har bättre förutsättningar för att förutse konsekvenserna av sina handlingar. Får man med sig 
dessa kunskaper från tidig ålder blir miljötänkandet en naturlig del av livet. Genom att kunna 
sätta ord på sina tankar, att kunna reflektera och experimentera kring kretsloppet ger vi dem 
redskapen att förstå sin omvärld. Vi ger dem därmed en möjlighet att förändra miljön som 
delaktiga medborgare.  
 

1.2 Syfte  
 
Efter många år i barngrupp i åldrarna 1-5 år vill jag vidga mina kunskaper till 
förskoleklassbarnen och få kunskaper om vilka förutsättningar man har när man arbetar med 
miljön i en förskoleklass. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur miljömedvetna 
sexåringar är. 
 
 
 

1.3 Frågeställningar  
 
Mina frågeställningar blir:  
Vad kan sexåringar om återvinning?  
Vad vet de om vad som händer med olika material?  
Vet de var man ska slänga olika material? 
Vad kan de om kompostering? 
Hur har de fått dessa kunskaper? 
Hur kan man arbeta med miljön i en förskoleklass? 
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1.4 Litteraturgenomgång 
 
Med tanke på att forskningen inom naturvetenskapliga fenomen undersöker äldre barn i 
skolåldern finner jag det intressant att studera sexåringar. Vad kan dessa barn om miljön när 
de lämnar förskolan? De har gått i förskolan som sedan 1998 lyder under Läroplan för 
förskolan (Lpfö 98). I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) kan man läsa följande: 
 
     Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt  
     förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan 
     skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö    
     och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå  
     hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och     
     i framtid.     
     

1.4.1 Barn och lärande 
 
Kveli (1994) redovisar en didaktisk relationsmodell som är utvecklad av Bjarne Bjørndal och 
Sigmund Lieberg (Oslo universitet). Den fungerar som en tankestruktur vid genomförande, 
planering och utvärdering av undervisningen. Den tar upp faktorerna elev- och 
lärarförutsättningar, innehåll, utvärdering, inlärningsaktiviteter, ramfaktorer samt mål. Enligt 
den här modellen bör man tänka på att alla faktorer påverkar varandra, eftersom de står i 
relation sinsemellan. Om någon faktor förändras får det konsekvens för helheten. 
 
Målet med undervisningen finns nedskrivet i skollagen, läroplaner (Lpfö 98 samt läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94) och lokala arbetsplaner. Målet man vill uppnå kan 
gälla hela skolan, en klass eller en elev. Vid upprättande av mål bör man iaktta om det är 
realistiska mål och om det kan utveckla eleven. Man bör ställa sig frågan om man stimulerar 
barnet med målet skriver Kveli (1994). Pramling & Sheridan (1999) skriver att pedagoger ska 
förena barnens och samhällets mål i sitt arbete. I ett demokratiskt samhälle ska barnen 
utveckla färdigheter som att ställa frågor, lösa problem, tänka kritiskt, ta egna initiativ samt att 
kunna reflektera. Målet med lärande enligt Pramling & Sheridan (1999) är att utgå från det 
kända för barnet för att förstå det okända. Det klarar man av först när man kan urskilja 
variation mellan situationer, fenomen eller objekt samtidigt. Och det kräver variation och 
mångfald i lärandet. 
 
Om miljö skriver man i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) om skolans uppdrag: 
”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor.” När det gäller miljön kan man läsa att målen man ska uppnå i grundskolan är att 
känna till förutsättningarna för en god miljö och att man ska förstå grundläggande ekologiska 
sammanhang. Man ska även ha en förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön. 
 
Agenda 21 är ett handlingsprogram som enligt Gustafsson (1993) bl.a. beskriver hur vi ska nå 
en hållbar utveckling och undanröja hoten mot vår miljö. Den svenska regeringen anser att vi 
i Sverige ska sträva efter rekommendationerna i agendan skriver Gustafsson (1993). 
Regeringens utgångspunkt för arbetet att ställa om Sverige till ekologisk hållbarhet har varit 
ett åtgärdsprogram som redovisades 1997 i Ekologisk hållbarhet där målet är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är borta kan man läsa på 
www.skolverket. se/publikationer/miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling 
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(2001). Vidare kan man där läsa om ”Hållbara Sverige” där regeringen årligen redovisar vad 
som sker samt ger förslag till nya åtgärder. 
 
Utifrån målen väljer man innehåll och arbetssätt. På vilket sätt når man målen? Här kan man 
välja att följa en princip över undervisning som kallas MAKVIS vilken är vanlig under 
lärarutbildningen att gå efter enligt Kveli (1994). MAKVIS står för Motivation - Aktivitet -
Konkretisering – Variation – Individualisering – Samarbete. Några saker att tänka på här är 
hur klassen ska arbeta för att varje barns behov bäst kan tillgodoses. Hur lång tid har man på 
sig för att nå målet? Samt hur delaktiga kan barnen vara i planeringen? 
 
Om innehållet är intressant för barnet får man ett engagemang och därmed förutsättning för 
lärande. Därför är det viktigt poängterar Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) att ta del av 
barnens intressen i deras lärande. Men man vill även som pedagog utmana dem och väcka 
intresse för det innehåll som man vill att de ska lära sig om. Innehållet bör enligt 
författarinnorna vara något som låter barnen kommunicera, arbeta, leka och lära samtidigt. 
Leken är kärnan i arbetet hävdar Welén (2004) som även påvisar att dagens forskningsresultat 
ser att barn lär genom lek. Barns lek har under 80- och 90-talen fått större betydelse 
konstaterar forskningen. Kveli (1994) pekar på att traditioner, förväntningar och värderingar 
styr lärandet. Både de som finns inom skolan och i samhället. Pengar, lokaler, resurser samt 
tid är andra viktiga faktorer som styr vår undervisning. Man måste anpassa lärandet till 
barnens individuella förutsättningar poängterar Pramling Samuelsson & Sheridan (1999). 
Antalet barn påverkar verksamheten. Ju yngre barnen är desto mindre antal barn i gruppen 
anser de. 
 
 
Sjöberg (2000) beskriver fyra skäl till att man ska ha naturvetenskap på skolschemat. Först 
skriver han om nyttan med att ha en förståelse för naturvetenskap för att klara sig i 
vardagslivet. Det andra skälet är det ekonomiska, som förberedelse för högre utbildning och 
yrken inom området. Sedan skriver han om naturvetenskapen ur demokratisynpunkt. Han 
menar att man måste ha kunskaper för att kunna förstå följden av sina handlingar och val samt 
att kunna delta i en fungerande demokrati. Slutligen hävdar han att det finns ett kulturskäl, att 
naturvetenskapen är en viktig kulturprodukt. 
 
Gustafsson (1993) beskriver fem områden som man kan bedriva miljöfostran inom: 
naturupplevelser, verkstaden, köket, miljövård och kulturarvet. Exempel på aktiviteter är att 
samla på ett referensbibliotek och att arbeta med teman. Han beskriver köket som en bra 
inlärningsplats. Där får man vara med och laga maten och intresset väcks för var maten 
kommer ifrån, t ex hur grönsaker kan växa.  Kompostering är en bra metod att låta barnen 
förstå sin delaktighet i kretsloppet. Gustafsson (1993) rekommenderar att man skaffar en 
kompost och låta barnen lägga sina rester i den. De ska vara med och sköta komposten och se 
hur det blir mylla i den. Myllan kan man låta barnen lägga ut som matjord. En maskkompost i 
en låda är intressant för barn skriver Gustafsson (1993). Han skriver även att miljöarbete tar 
både kraft och tid. Det är inte bara kalla fakta som behövs, utan man ska även ha med varma 
känslor för att komma till insikt. Traditionen finns inte alltid inom miljöområdet. Det bästa är 
att börja i liten skala och att få kollegerna med sig. Här rekommenderar han att börja med 
miljövänliga symbolhandlingar och att arbeta med projekt som kollegerna ser ett resultat av. 
 
För att genomföra en bra undervisning måste man utvärdera. Utvärderingen bör enligt Kveli 
(1994) gälla både planering, genomförande samt resultat. Vad eleven har lärt sig ska ligga 
som underlag för elevens fortsatta lärande. Enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) 



 

 - 4 -   

ska läraren informera elever och hem om studieresultat samt utvecklingsbehov. Läraren ska 
även utvärdera varje barns kunskapsutveckling utifrån kursplanerna. Även eleven bör 
utvärdera vad den har lärt sig och vad den tycker om vägen till sina nya kunskaper. Hela 
arbetssituationen bör utvärderas och ligga som grund för det fortsatta arbetet. 
 
Pedagogens arbete enligt Carlgren & Marton (2003) är att planera, forma och sköta 
undervisningen med deltagande barn. Det går ut på att skapa ett sammanhang som är lockande 
för barnen och att få dem motiverade. Det ger i sin tur möjligheter till interaktion mellan 
lärare och barn som skapar inlärningstillfällen. Hur pedagogen är spelar en stor roll vid 
lärandet. Hur hon/han är i yrkesrollen styrs av flera faktorer som t.ex. intressen, 
kvalifikationer inom yrket, motivation, värderingar och attityder skriver Kveli (1994). 
Lärandets centrala frågor konstaterar Kveli (1994) är vad, hur och varför. Vad är då bra 
undervisning? Man kan tro att det bästa lärararbetet är att behärska den rätta och senaste 
metoden för undervisning. De nyaste lösningarna är oftast resultatet av ett utvecklingsarbete, 
vilket kan förbättra lärarens arbetssätt. Men Kveli (1994) påstår att det ibland bara handlar om 
nya ord och inte om själva innehållet. Hon skriver vidare att det inte finns ett svar på vad som 
bra undervisning är utan att det handlar om flera olika faktorer som samverkar. Vad bra 
undervisning är beror även på vilken grundsyn man har. Den synen kan skilja sig åt och varje 
lärare bör tänka till om sin syn på samhället, kunskapen, inlärningen och eleven. Forskning 
om barns lärande borde vara en kunskapsbas för pedagoger menar Pramling Samuelsson & 
Mauritzson (1997). Om man ska kunna se nya möjligheter måste man släppa taget om sitt 
eget perspektiv anser Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997). För att uppnå det krävs det 
att man reflekterar över sig själv och sitt eget agerande i relation till vad man vill med barnen 
i deras lärande, vilket kan kräva handledning. 
 
När det gäller miljön framhäver Gustafsson (1993) att barnen behöver möta pedagoger som 
anser att det finns miljöproblem, men samtidigt har en positiv framtidstro på att problemen 
kan minska. Han anser vidare att pedagogerna måste förstå sammanhangen kring livets och 
materiens kretslopp och engagerat prata med barnen om detta för att skapa ett engagemang 
även hos barnen.  Som pedagog vill man gärna lära barnen något, man förmedlar bl.a. 
kunskaper till dem på ett medvetet sätt. Men även omedvetet utövar man lärande över barnen. 
De lär sig pedagogens attityder, vanor och värderingar. Därför bör man tänka till vad man gör 
och hur man gör eftersom barnen ser detta och man är förebilder för dem skriver Gustafsson 
(1993). Ljungblom (2004) drar slutsatsen i sitt examensarbete att det är främst två faktorer 
som är de största hindren för att kunna uppfylla målen inom natur och miljö i läroplanen. Den 
ena anledningen är det bristande intresset hos pedagogerna och det andra är tidspress. Studien 
bygger på intervjuer med pedagoger och rektorer. 
 
 

1.4.2 Barn och förskolepedagogik 

 
”Undervisningen skall anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar” står det i Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Det kräver att läraren känner eleven beträffande bl.a. 
intressen, erfarenheter, kunskaper, svagheter och motivation för att kunna planera 
undervisningen utifrån honom/henne. Utveckling ses idag som en samspelsprocess där 
lärandet sker utifrån eleven i sin hela miljö t.ex. familj, vänner, intressen och närmiljön. 
Arbetet i skolan måste därmed sättas in i ett större sammanhang. Inlärningen beror på elevens 
aktiviteter. Läraren kan sätta igång tankeprocessen hos eleven, men han/hon får utveckla den 
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själv. Därmed konstaterar Kveli (1994) att bra undervisning är att stimulera eleven till 
aktiviteter som resulterar i inlärning. 
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver att barns lärande sker i ett socialt 
sammanhang. Om barnet blir positivt bemött fortsätter lusten att lära och självförtroendet 
ökar. Den bästa grunden för ett livslångt lärande är en pedagogik som går ut på att lära barnen 
lära. Alla erfarenheter och kunskaper som barnen har lärt sig är grunden för det livslånga 
lärandet. Lärandet kan enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) se innehållsmässigt 
olika ut. Intressen för olika områden kan variera även under tid.  
 
Förskolepedagogiken startade i Tyskland för att därifrån sprida ut sig i Europa skriver 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999). Kunskaperna grundades främst på praktik. 
Utgångspunkten var de typiska kvinnliga vardagssysslorna som utfördes i hemmet, detta 
beroende på att förskolepedagogiken hade sina rötter i kvinnorörelsen. Pramling Samuelsson 
& Sheridan (1999) fortsätter med att konstatera att de pedagogiska idéerna tillsammans med 
vilka behov samhället hade påverkade förskolepedagogiken.   Vilka pedagogiska idéer som 
har fått genomslagskraft genom tiderna beror enligt Kveli (1994) på de kulturella och 
ekonomiska förutsättningarna i samhället. De pedagogiska idéerna kan uttryckas utifrån 
individen, miljön eller samspelet mellan individ och miljö. Kveli (1994) påstår vidare att man 
kan se en klar utveckling ur ett tidsperspektiv från miljöns påverkan till individens utveckling 
och därifrån till ett samspel mellan individen och miljön.   
 
Fröbel (1782-1852) influerar starkt den svenska förskolan skriver Pramling Samuelsson & 
Sheridan (1999). Att leka, lära om naturen samt odla växter är stöttestenar i hans pedagogik 
där man anser att barnets utveckling sker från en inre drift. De fortsätter vidare med att 
Schrader-Brayman (1827-1899) utvecklar förskolepedagogiken genom att arbetet ska utgå 
från samma ämne under en längre tid. Den pedagogiken styr oss fortfarande. ”Med ett 
temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” kan man 
läsa i Lpfö 98. Författarinnorna anser att Gesell (1880-1961) influerar förskolepedagogiken 
med sitt synsätt att barnets inre mognad styr dess beteende. Inom den svenska 
förskolepedagogiken har Elsa Köhlers och Ester Hermanssons aktivitetsprogram en stor roll. 
Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) talar man då även om att dokumentera och 
utvärdera lärandet, vilket inte hade skett tidigare. 
 
Barnstugeutredningen från 1972 influeras av Piaget (1896-1980) skriver Pramling 
Samuelsson & Sheridan (1999). Han har enligt Evenshaug & Hallén (2001) en stor betydelse 
för vårt sätt att se på barnens utveckling. Piaget får kritik av representanter för den mera 
sociokulturella inriktningen för att han underskattar de kulturella och sociala faktorernas 
betydelse för barnens utveckling, samt att han är för inriktad på individen skriver Evenshaug 
& Hallén (2001).  Den ryskfödde utvecklingspsykologen Vygotskij (1896-1934) har en mera 
sociokulturell inriktning på utvecklingen anser Evenshaug & Hallén (2001). Hans teorier kom 
att få mycket stor betydelse för vårt sätt att förstå barns tänkande och utveckling. Evenshaug 
& Hallén (2001) visar på att Vygotskij står för en social konstruktionism. Det innebär en 
uppfattning om att kunskap skapas socialt, i ett samspel och samarbete med andra. Den 
intellektuella utvecklingen hävdar han sker för barnet i ett dialogiskt samarbete med någon 
annan. Och detta sker i något som Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen. Det är i 
den som pedagoger ska stimulera barnen så att de kan klara av nya uppgifter. Vygotskij påstår 
att inlärningen sker först. Som en följd av inlärningen sker sedan den psykiska utvecklingen. 
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De pedagogiska program som utkom under 1990-talet kom att spela en betydande roll för 
förskolepedagogiken menar Pramling Samuelsson & Sheridan (1999). Där betonar man enligt 
författarinnorna barnet som aktiv och medforskare. Arbetssättet är temainriktat eller i 
projektform. Som pedagog ser man demokratiskt på barns lärande och sig själv som 
medforskare till barnet. Man dokumenterar och utvärderar verksamheten. Traditionen inom 
den svenska förskolepedagogiken är enlig Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) att man 
utgår från barnen och deras intressen. Helhetssynen på barns lärande är en annan traditionell 
faktor. Däremot har synen på barns lärande och syftet med pedagogiken förändrats genom 
tiderna. 
 
Helldén (1994) skriver om den amerikanske psykologen Ausubels teori som betonar vikten av 
att utgå från det som barnet redan vet. Ausubel formulerar det på följande vis: 
 
     If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this:  
     The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. 
     Ascertain this and teach him accordingly. Helldén (1994) s.11. 
 
Ausubel hävdar enligt Helldén (1994) att kunskap byggs upp av begrepp. Begreppen kan gå 
att använda i flera sammanhang, men det tar tid för barn att utveckla kunskaper om dem. 
Inom biologin nämner Ausubel kretslopp som ett sådant begrepp. 
 
Att man själv tycker att man är värdefull i miljöarbetet är viktigt framhåller Gustafsson 
(1993). Man bör känna att just mina miljövänliga handlingar formar framtiden. 
 

1.4.3 Sexårsverksamhet. 
 
I Sverige lagstadgades det om att kommunerna senast 1997 skulle ta emot sexåringar i skolan 
om föräldrarna önskade det. Detta resulterade i att den allmänna förskolan flyttade till skolan 
och blev årskurs 0. Man har undersökt konsekvenserna av att sänka åldern på skolstarten. En 
viktig slutsats som man kom fram till i förändringen av skolan är att leken ska få mera 
utrymme skriver Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997). Ett syfte med att 
förskoleklassen kommer till skolan är att verksamheterna ska knyta an till varandra och skapa 
en förutsättning för en gemensam pedagogik. Forskningen visar enligt författarinnorna att det 
är skolans innehåll och arbetssätt som blir dominerande. Forskningen pekar även på att det är 
lärare som är mindre angelägna av att samarbeta med förskollärare än vice versa. De största 
hinder man stöter på är skilda arbetsformer, innehåll, personliga attityder samt synen på barn. 
Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997) refererar till Haug som har studerat samma 
samverkan i Norge. Han påstår att det sitter i väggarna. Om en förskollärare kommer till en 
skola börjar den personen arbeta som en lärare hävdar Haug. 
 
En vanlig samverkan mellan förskoleklass och skolklass syftar till att sexåringarna ska vänja 
sig vid skolverksamheten beträffande arbetssätt, metoder, rutiner samt innehåll. Men det finns 
även andra former av samverkan skriver Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997). En 
samverkan är den totalintegrerade där man delar på både personal och lokaler. 
 
Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997) redogör för en undersökning av P. Haug som har 
undersökt sexårsverksamheten i Norge. Studien baseras på 645 barn och nästan 20 000 
minuters observationstid. Han kom fram till att i sexårsverksamheten i skolan är 21 % av 
dagen rutinsituationer, 35 % av tiden styrs av de vuxna samt 44 % av dagen finns det tid för 
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fria aktiviteter. Den vanligaste vuxenstyrda aktiviteten är musikaktiviteter. Samtal är den näst 
förekommande aktiviteten följd av läsning och skrivning, temaarbete och fysiska aktiviteter. 
Haug iakttar även att utevistelsen i sig är viktigare än vad man gör utomhus. Det grundar han 
på att outbildad personal får ta hand om barnen ute. 
 
Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997) fokuserar på att skillnaden mellan förskola och 
skola är den att förskolan ser barnet ur en helhetssyn. Skolan däremot ser mest till den 
intellektuella utvecklingen. Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997) framhäver att leken är 
grunden för inlärning bland sexåringar. Barnen förstår sin omvärld genom lek. Ett sätt att 
förstå samband och sammanhang är att arbeta temainriktat. Man arbetar med ett tema som 
man koncentrerar sig till under en tid. Genom att integrera flera ämnen till temat kan man 
skapa ett meningsfullt lärande.  
 
Barn i sexårsåldern ställer enligt Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997) orienterade och 
kunskapssökande frågor. Det är innehållet som är mest intressant för barnet i situationer och 
relationer, och de frågar och frågar om de blir intresserade av någonting. Här refererar 
författarinnorna till Vygotskij som skriver att barn i den här åldern bör prata högt för att förstå 
omvärlden.  Vygotskij menar enligt Evenshaug & Hallén (2001) att språket är viktigt för den 
kognitiva utvecklingen. Först när barnet förstår symbolfunktionen förenas tal och tänkande. 
Han ser att barnen pratar med sig själva när de ska lösa problem upp till sju-nio årsåldern, 
något som han kallar det privata talet. Det övergår därefter i ett verbalt tänkande som han 
kallar inre tal. Evenshaug & Hallén (2001) observerar att senare forskning påvisar att barn 
presterar bättre om de får tänka högt d.v.s. uttrycka sig verbalt. 
 
 Barnen i sexårsverksamheten klarar av att beskriva vad de gör skriver Pramling Samuelsson 
& Mauritzon (1997), men de kan inte förklara motivet med aktiviteterna. I sexårsåldern finns 
det även ett behov att röra på sig, få frisk luft samt vila när orken inte räcker till.  Miljön i 
sexårsverksamheten ska erbjuda varierande möjligheter till kreativitet och experimenterande 
tycker Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997). De vill även se aktiviteter som utmanar 
och utvecklar barnens intellektuella förmåga. Dessa aktiviteter ska vara målrelaterade, man 
ska se en plan för att uppnå målet och därmed tränar barnet sin koncentration och uthållighet. 
Denna kognitiva utmaning kan barnet ägna sig åt i meningsfulla, varierande och engagerande 
aktiviteter. Läsning, musikutövande, konstruktiva lekar, skapande samt lekar med strukturerat 
material är bra exempel på aktiviteter som sexåringen kan utföra. Även undersökning av olika 
material och då helst tillsammans med flera barn och i samspel med en pedagog är en kognitiv 
utmaning för sexåringen. 
 
NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) har utvecklat flera teman som man kan arbeta med i 
förskoleklass. Här sätter man eleverna och deras nyfikenhet i centrum. Eleverna får 
experimentera och undersöka vilket utvecklar deras kunnande. Denna kunskap får de sedan 
formulera ned i samarbete med en pedagog. NTA består av handledning och utbildning av 
lärare samt laborationssatser för hela klassen. I kommuner som är anknutna till NTA finns det 
samverkandegrupper bestående av personer från skolorna, näringslivet samt universitetet kan 
man läsa om på www.nta.nu (2006). 
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1.4.4 Studier om barn och miljö 

 
Piaget var i botten zoolog. Han forskade enligt Helldén (1994) kring hur barn tolkar händelser 
i omvärlden och hur de formar sina teorier om naturvetenskapliga fenomen. Piaget anser att 
människan strävar efter att förstå sin omgivning. När Piaget undersöker barns föreställningar 
om naturvetenskapliga fenomen kom han bl.a. fram till två företeelser. Den ena kallar han 
animism, vilket betyder att barn förklarar döda ting som levande. Den andra kallar han 
artificalism vilket innebär att barn hittar på egna förklaringar som man inte kan kontrollera.                   
 
I Sverige kallar vi barns föreställningar om naturvetenskapliga fenomen för 
vardagsföreställningar. Det som karaktäriserar barns föreställningar i skolåldern är att de är 
personliga, logiska ur barns synvinkel och svåra att påverka. Vidare beskriver barnen 
fenomenen ur en människocentrerad utgångspunkt och med ett vardagligt språk. I barnens 
tankevärld finns bara det som man kan se med blotta ögat förklarar Helldén (1994). 
 
Helldén (1994) skriver om en undersökning utförd på 223 tolvåringar angående materiens 
kretslopp. Alla förstår att döda organismer ruttnar bort, men en grupp förstår inte att 
materialet blev en del av den fysiska miljön. En grupp förklarar att det i nedbrytningen blir 
jord och mineralämnen, men nämner inte vatten eller koldioxid. I en annan undersökning som 
Helldén (1994) refererar till bland åtta-trettonåringar har väldigt få barn vetskap om att 
organiskt material omvandlas till jord och mineraler. Många svarar på frågan vad som händer 
att det blir uppätet, utslitet, sönderdelat, ruttet eller att det far upp i himlen. 
 
Helldén (1994) har undersökt elever i årskurs ett och finner att de elever som studerar en 
kompost i förskolan har en bättre grund att stå på när de förklarar nedbrytningen i naturen. 
Här drar Helldén slutsatsen att vi måste känna till barnets tänkande inom fenomenet 
(utgångsläget) samt att skapa en situation där tänkandet utmanas för att kunna förklara. I 
årskurs två och fyra undersökte Helldén (1994) frågan om nedbrytning av löven på marken. I 
årskurs två svarar eleverna att det blir jord av löven utan att ange någon process. Hälften av 
eleverna i årskurs fyra förklarar lövens nedbrytning utan att säga något om organismer som 
äter löven. Barnen förklarar processen som en förändring av den fysiska miljön eller som en 
mekanisk process. I denna studie med vad som händer med löv på marken anknyter barnen till 
de erfarenheter som de har sedan tidigare till löv. De har sett löven ligga på marken, hur de 
virvlar, blir trampade på, myllas till jord m m. Det förekommer även att eleverna förlägger 
processen med löven till ett ställe där man inte kan kontrollera vad som händer. Även 
människan är delaktig i processen enligt en grupp av elever genom att t.ex. suga upp löven 
eller trampa sönder dem. Eleverna besjälar även fenomenet. ”En del kan bara ligga och ligga 
och ligga.”, ”De bryts ner av naturen”; ”Jorden äter löven.” Helldén (1994) s.89. 
Inget barn i studien kom längre än till att materia förvandlas till jord. Barnen föreställer sig att 
jorden är slutstation och inte att materia övergår till gasform som vatten och koldioxid. 
 
Helldén (1994) funderar på om skolan inte har utmanat eleverna i vardagstänkandet kring 
naturvetenskapliga fenomen. Detta grundar han på att han träffar många elever som inte kan 
förklara dessa fenomen. Om man inte förstår omvandlingen av materia mellan gas, flytande 
och fast form är det svårt att förstå nedbrytningen menar Helldén. Han anser vidare att det är 
viktigt att förstå ekologiska fenomen för att kunna ta ställning till viktiga miljöfrågor. Skolan 
bör erbjuda dessa kunskaper anser Helldén och skriver vidare att det bästa sättet att lära sig 
detta är genom att bygga vidare på erfarenheter från vardagen.  
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2 Metod 

2.1 Urval 
 
Denna studie är baserad på intervjuer under hösten 2006 med barn i samma förskoleklass. I 
förskoleklassen går det 13 barn, varav sju är pojkar och sex är flickor. Alla barnen är födda år 
2000. Fem av barnen har innan förskoleklassen gått i samma kommunala förskola. Fyra barn 
har tillsammans gått i en annan kommunal förskola. Ett barn kommer från ett 
föräldrakooperativ och resterande tre barn var i familjedaghem. Att valet föll på den här 
förskoleklassen beror på att pedagogen i förskoleklassen har varit min handledare under min 
verksamhetsförlagda utbildning. Denna skola har ingen inriktning mot natur och miljö, vilket 
passade mig bra eftersom jag var ute efter vad den genomsnittliga sexåringen kan om miljö. 
Förskolorna och skolorna i den kommun som jag har gjort min studie i är med i NTA (som 
jag har skrivit om i litteraturgenomgången) sedan några år tillbaka. 
 
 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
För att få en kunskap om vad barnen kan om miljömedvetenhet, samt hur de har tagit till sig 
denna kunskap valde jag använda mig av den kvalitativa intervjun. Den kvalitativa intervjun 
ansåg jag vara den bästa metoden för mig att få svar på mina frågor. Det är den form som 
Johansson & Svedner (2001) anser ge den kunskap som är brukbar inom läraryrket om man 
använder metoden rätt. Jag tror att denna metod är den bästa för att förstå ämnet utifrån 
barnens perspektiv. Med anledning av att jag hade flera frågor att ställa till sexåringarna valde 
jag att intervjua dem vid två tillfällen. Frågeområdena var bestämda i förväg. Likaså var 
huvudfrågorna klart formulerade innan jag startade med intervjuerna. Huvudfrågorna var 
öppna frågor som barnen hade tillfälle att ge uttömmande svar på. Utifrån vad de svarade på 
huvudfrågorna ställde jag följdfrågor till barnen som jag formulerade under intervjuernas 
gång. Med denna form av intervju har man även möjlighet att fråga barnen vad de menade 
med sina svar. 
 
 

2.3 Procedur 
 
Pedagogen i klassen ställde sig positiv till min studie direkt när jag lade fram den för henne 
muntligt. Skolan är jag väl förtrogen med sedan tidigare eftersom jag har förlagt mycket av 
min verksamhetsförlagda utbildning dit. Barnen i förskoleklassen hade jag bara träffat i 
samband med inskolningsbesöken i våras vilket föranledde mig att besöka klassen under två 
dagar. Jag anser att jag och barnen lärde känna varandra bra under dessa dagar. 
 
För att jag skulle uppfylla de forskningsetiska anvisningarna i Johansson & Svedner (2001) 
och Kvale (1997) berättade jag för barnen anledningen till att jag var med i klassen samt 
förklarade mitt examensarbete för dem. Jag berättade även att det skulle vara väldigt 
intressant och spännande för mig att få reda på vad sexåringar kan om miljön. Att det var 
frivilligt att vara med i studien förklarade jag för dem samt att deras svar skulle vara 
anonyma. Vid ett av besöken skickade jag med barnen ett brev hem. I brevet stod det vem jag 
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var, syftet med mitt examensarbete samt varför jag var intresserad av att intervjua deras barn. 
Samtliga föräldrar returnerade breven undertecknade med sina namn och med tillåtelse att jag 
fick intervjua deras barn. Breven skickade föräldrarna med sina barn till skolan, där jag 
hämtade dem. Dagen innan jag skulle komma informerades barnen i förskoleklassen om det 
av sin pedagog. På månadsbladen som skickas med barnen till hemmen stod det även vilka 
datum jag skulle komma till klassen. Alla barnen ställde välvilligt upp på mina intervjuer. 
 
Vid det första intervjutillfället hade jag tagit med mig sju saker hopknutna med ett snöre. 
Sakerna var: ett äppelskrutt 
                      en glasburk med lock som det har varit tacosås i 
                      en papperstallrik med tryckta blommor på 
                      en plastmugg med Pippi Långstrump-motiv 
                      en läskedrycksburk, 33cl. som har innehållit Fanta 
                      en tidning, Nya Wermlands-Tidningen 
                      ett grönt lönnlöv 
 
Jag satt i en ring på golvet inne i förskoleklassens lokaler och lade ut sakerna så att alla 
barnen såg dem. Vi samtalade om sakerna och jag sade högt namnen på alla sakerna.  
 
Efter samlingen intervjuade jag barnen en och en i ett enskilt rum som ligger i 
förskoleklassens lokaler och som de känner sig bekanta med. Jag lade ut de sju sakerna på ett 
runt bord. Barnen och jag satt på varsin stol mittemot varandra vid bordet. På bordet stod även 
bandspelaren som jag spelade in barnen på, samt papper och penna. Jag berättade för barnen 
att vi i eftermiddag ska gå ut till skogen med dessa sju saker och låta dem ligga där under en 
månad. Jag hade redan under samlingen på golvet pratat med barnen hur länge en månad är, 
att det är fyra veckor och att jag ska komma tillbaka till dem då. Vid just det tillfället kunde 
man även säga att det om en månad var det veckan efter höstlovet. Min inledande fråga till 
barnen var: ”Vad tror du kommer att hända med dessa sju saker när de ligger ute i skogen 
under en månad?” Varje intervju från det att jag ställde min inledningsfråga tog mellan 1 ½ 
och 6 minuter.  
 
Vid andra intervjutillfället gick vi ut i skogen och hämtade våra sju saker. Men nu var det bara 
sex kvar, för äppelskruttet var borta. Sedan gick vi in i klassrummet och satte oss i en ring på 
golvet med sakerna i mitten. Vi samtalade med varandra om vad som hade hänt med sakerna. 
Sedan intervjuade jag barnen på samma sätt som vid första intervjutillfället. Barnen och jag 
satt på varsin stol runt bordet i samma rum. Samma bandspelare var på och de numera sex 
sakerna låg på bordet. Huvudfrågorna som jag nu ställde var: ”Kan du berätta för mig var du 
skulle slänga de sakerna som vi lade ut i skogen?” Utifrån svaren ställde jag sedan följdfrågor. 
Den andra huvudfrågan ställde jag sist och den löd: ”Kan du berätta för mig hur du har lärt 
dig allt som du nu har berättat för mig?” Intervjuerna vid detta tillfälle tog längre tid än vid 
första tillfället, mellan fem och åtta minuter. Vid båda intervjutillfällena har turordningen på 
barnen varit slumpvis. 
 

2.4 Databearbetning och tillförlitlighet 
 
Jag skrev ut intervjuerna ordagrant för hand på papper samt skyddade anonymiteten. Skrev 
pojke eller flicka istället för deras namn. Längre pauser hos barnen har jag markerat med ett 
långt streck. Hur de har uttryckt sig har jag skrivit inom parentes efter meningen t.ex. (glatt). 
Sedan analyserade jag svaren utifrån mina huvudfrågor. Utifrån de svar jag fick 
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kategoriserade jag svaren. I resultatet har jag konsekvent använt ordet barn om 
förskoleklassbarnen.  Följdfrågorna har varit olika till barnen beroende på vad de har svarat 
mig på huvudfrågorna. Däremot anser jag alla har haft samma yttre omständigheter vid 
intervjutillfällena. Vid båda tillfällena intervjuade jag alla barn under samma dag. Jag hade tur 
att ingen var frånvarande. Slumpen avgjorde i vilken ordning de blev intervjuade. 
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3 Resultat 
 
Detta resultat grundar sig på intervjuer med 13 barn i en förskoleklass om deras 
miljömedvetenhet samt hur de har tillförskaffat sig dessa kunskaper. Intervjumaterialet har jag 
analyserat samt sammanställt. Svaren på mina frågor har jag sammanställt under olika 
kategorier för att underlätta läsningen. Jag har sammanställt frågorna en efter en samt därefter 
granskat och jämfört delresultaten. För att underlätta för läsaren har jag även sammanfattat 
resultatet. 

3.1 Resultat på barns svar om materiens omvandling. 
 
Huvudfrågan vid första intervjutillfället är: ”Vad tror du kommer att hända med dessa sju 
saker när de ligger ute i skogen under en månad?” Sakerna som barnen har framför sig är en 
glasburk, en läskburk, ett grönt löv, en papptallrik, en plastmugg en tidning samt ett 
äppelskrutt. Jag redogör för varje enskild sak i bokstavsordning. 
 
Glasburken Tabell 1   

Kategori av svar Antal barn 
Ser lika ut 4 
Går sönder 4 
Händer något annat med den 3 
Vet ej 1 

 
Under kategorin ”händer något annat” svarar barnen att glasburken blir ”gammal”, ”ful” samt 
”rostig”. 
 
Läskedrycksburken 
 Tabell 2   

Kategori av svar Antal barn 
Något händer med formen 9 
Något händer med färgen 1 
Blöt 1 
Smutsig 1 
Vet ej 1 

 
 
Alla utom en svarar att något händer med burken. Fem svarar att någon trampar på den. Två 
barn tror att det är en människa, två svarar ett rådjur och ett barn svarar en hare 
Två barn tror att burken blev platt av blåsten. Två barn kunde inte beskriva hur den blev 
skrynklig. Orsaken till att läskedrycksburken blir blöt är att det ”kommer hagel på den”. 
Barnet som svarar smutsig förklarar för mig att ”allt som ligger ute blir lortigt”.  
 
Lövet 
 Tabell 3 

Kategori av svar Antal barn 
Något händer med lövet 13 
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Samtliga barn svarar att det händer något med lövet. Två av barnen kunde inte berätta vad 
som händer med det eftersom det blåser iväg. När jag frågar dem hur de tror att lövet ser ut 
svarar de att det kan man inte veta när det försvinner. Åtta av barnen svarar att lövet blir 
brunt. Ett barn berättar att lövet ”ruttnar”. Fyra barn säger att någon trampar på det. Två barn 
tror att det är en människa som trampar på det och två tror på ett rådjur. Att lövet ”går 
sönder”, ” blir i smådelar” eller ”torka sönder” svarar åtta förskoleklassbarn. Vad som händer 
med lövet beskriver barnen med många ord. 
 
Papptallriken 
 Tabell 4 

Kategori av svar Antal barn 
Den blir blöt 4 
Den går sönder 3 
Den blåser bort 3 
Vet ej 2 

 
 
Vid följdfrågan ”Hur tror du papptallriken ser ut när den har blåser iväg”? blir svaren vet inte. 
På följdfrågan ”Hur går den sönder”? svarar samtliga tre att det är vädret (regn, hagel) som 
orsakar förstörelsen av tallriken. 
 
Plastmuggen 
 Tabell 5 

Kategori av svar Antal barn 
Den förstörs successivt 8 
Vädret orsakar åverkan på den 3 
Ingenting händer 1 
Vet ej 1 

 
 
Under kategorin ”den förstörs successivt” skiljer sig händelseförloppet i svaren från ”den 
skrynklar sig” till ”försvunnit”. 
I kategorin ”vädret orsakar åverkan på den” nämns ”smält sönder av solen”, ”regn gör att den 
går sönder”, ”regn gör den blöt”, ”det kommer hagel på den ”. 
 
Tidningen 
 Tabell 6 

Kategori av svar Antal barn 
Den blir blöt 4 
Den går sönder 4 
Den blir gammal 2 
Det händer ingenting 2 
Den blir frusen 1 

 
 
Till kategorin barn som beskriver tidningen som blöt ställde jag följdfrågan ”Hur blir den blöt 
tror du”?  Vädret (snö, regn, hagel) blev svaren. 
Till barnen som svarar att tidningen blev gammal frågade jag ”Hur ser man att en tidning är 
gammal”?  Svaren blev ”den är utsleten”, ”man kan inte läsa den”. 
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Barnet som svarar att den blir frusen berättar för mig hur kallt det är ute på nätterna och ”då 
fryser tidningen och blir frusen och kall”. 
 
Äppelskruttet 
 Tabell 7 

Kategori av svar Antal barn 
Det förstörs 8 
Någon äter upp det 5 

 
 
Här svarar samtliga barn att något händer med äpplet. De beskriver äppelskruttet som ”brunt”, 
”det ruttnar” och ”mos”.                                                                                                                            
Till barnen som svarar att äppelskruttet är uppätet ställde jag följdfrågan ”Vem tror du har ätit 
upp äppelskruttet”? 
 Två barn tror att ett rådjur äter upp äppelskruttet, ett barn tror på en fågel och ett på en mask. 
Ett barn kan inte bestämma sig för vilket djur det är ”för det finns så många att välja på”. 
 

3.1.1 Sammandrag av resultat. 
 
Förklaringen till vad som händer med sakerna ligger oftast i den fysiska miljön eller i den 
mekaniska processen. Människan nämns som delaktig i händelsen kring lövet och burken där 
en kategori av barnen tror att människan trampar på dem. Vädrets påverkan framför barnen 
ofta som en faktor när de ska berätta vad som sker med tingen ute i skogen. Blåst, hagel, regn 
och sol är faktorer som de nämner. Lövet och äppelskruttet har barnen mera att tala om än 
övriga saker. Barnen beskriver med flera ord vad som sker med äppelskruttet och lövet än vad 
de gör med de andra tingen. Fem av barnen tror att äppelskruttet blir uppätit av något djur. 10 
barn tror att läskedrycksburken skulle ändra sig i form eller färg.  
 

3.2 Resultat på barns svar om återvinning. 
 
Fråga två ställer jag vid det andra intervjutillfället till samma 13 barn i förskoleklassen. 
Eftersom äppelskruttet är borta har jag bara sex saker kvar att visa för barnen. Jag ställer 
frågan ”Kan du berätta för mig var du skulle slänga de sju sakerna som vi lade ut i skogen?”. 
Jag redogör för en sak i taget i bokstavsordning. Jag har med en kategori som heter ”I 
soporna”, vilket jag tolkar som de osorterade soporna. Tolkningen har skett efter det att de har 
berättat vilka former av skräpkorgar som de har hemma hos sig. 
Jag har varit vid de fyra återvinningsstationer som barnen har berättat för mig att de åker med 
de sorterade soporna för att kontrollera vilka olika sorteringscontainrar som finns uppställda. 
Det såg lika ut vid samtliga fyra och de har följande sorteringar: ofärgat glas, färgat glas, 
mjukplast, hårdplast, metall, papper, tidningar och slutligen batterier. 
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Glasburken 
 Tabell 8 

Kategori av svar Antal barn 
Glasinsamling 5 
Sparar hemma till olika ändamål 4 
I soporna 3 
Plåtinsamling 1 

 
 
Barnen som sparar på burken vet att mamma vill ha den eller använder den själv till att ha 
småsaker i. 
Barnet som slänger glasburken i plåtinsamlingen sade att den slängs tillsammans med 
kattburkarna. 
 
Läskedrycksburken 
 Tabell 9 

Kategori av svar Antal barn 
I soporna 8 
Panta i butiken 5 

 
Lövet 
 Tabell 10 

Kategori av svar Antal barn 
Ute 13 

 
 
Alla barn svarar ute. På följdfrågan ”Var någonstans ute slänger du lövet”? 
svarar åtta barn att de slänger lövet i skogen tillsammans med andra löv. Tre barn låter det 
ligga kvar på marken, ett barn ska elda upp det och ett barn slänger det i ”lövinsamlingen”. 
När barnet beskriver ”lövinsamlingen” tolkar jag det som en kompost, men det ordet var 
obekant för barnet. 
 
Papptallriken 
 Tabell 11 

Kategori av svar Antal barn 
Pappersinsamlingen 5 
I soporna 5 
Eldar med dem 2 
Vet ej 1 

 
Plastmuggen 
 Tabell 12 

Kategori av svar Antal barn 
I soporna 11 
I plastinsamlingen 2 
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Alla barnen svarar i soporna. Vid följdfrågan: ”Vad ligger i samma sopor som plastmuggen?” 
svarar två av barnen att de slänger plastmuggen i samma sopor som allt plast. Resterande barn 
redogör för skräpkorgar med mycket varierande innehåll. 
 
Tidningen 
 Tabell 13   

Kategori av svar Antal barn 
Pappersinsamling 5 
I soporna 4 
Tidningssamling 2 
Eldar med den 2 

 
 
Vid de återvinningsstationer som barnen berättar om att de åker med sitt skräp har det skett en 
förändring under det senaste året.  Vid stationerna har man ställt dit skilda containrar för 
papper respektive tidningar, innan dess slängde man dessa kategorier i samma container. 
Detta kan påverka resultatet på denna fråga eftersom man av vana sorterar soporna efter 
kategorierna vid återvinningsstationen som man åker till och kanske inte har fått in vanan på 
denna nyhet.   
Barnen som svarar att de ska elda upp den dröjer med sina svar. De ser på den blöta tidningen 
och sa att om den inte är så blöt skulle de elda med den. Jag förklarar för dem att de ska tänka 
på tidningen som den såg ut innan vi gick ut med den. Och då kom genast svaren ”elda med 
den i pannan” och ”elda i vedspisen”. 
 
 
Äppelskruttet 
 Tabell 14 

Kategori av svar Antal barn 
I soporna 12 
I skogen 1 

 

3.2.1 Sammandrag av resultat 
 
Barnen har större kännedom om glasinsamling än om plastinsamling. Elva av barnen svarar 
att de slänger plasten i de osorterade soporna. När det gäller glas slänger tre barn dem i de 
osorterade soporna. Fem av barnen slänger papper bland de osorterade soporna. Fyra av 
barnen uppger att de slänger tidningar bland osorterade sopor.  Fem barn pantar 
läskedrycksburken i butiken, resterande åtta slänger den bland de osorterade soporna. Inget 
barn nämnde ordet kompost. 
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 Tabell 15 
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Tidningar, papper och glasburkar berättar flera av barnen att man kan bruka i hemmet. 
Tidningar och papper eldar två barn med i pannan eller vedspisen. Glasburkar sparar fyra barn 
till olika ändamål i hemmet. Glasburkar kan man ha till att lägga småsaker i berättar barnen. 
Man kan även ge dem till mammorna som använder dem till att förvara mat i förklarar några 
barn. Att kompostera verkar barnen ha ringa erfarenheter av. Tolv av barnen slänger 
äppelskruttet i de osorterade soporna, det resterande barnet slänger det i skogen. Ett av barnen 
lägger löven tillsammans, men han känner inte till anledningen till det. Barnet känner inte 
heller till vad kompost är. 
 

3.3 Resultat på barns svar hur de erhåller miljökunskaper. 
 
Fråga tre ställer jag sist vid det andra intervjutillfället till samma 13 förskoleklassbarn. Fråga 
tre lyder ”Kan du berätta för mig hur du har lärt dig allt det här som du nu har berättat för 
mig”?  
 
 Tabell 16 

Kategori av svar Antal barn 
Av någon anhörig 10 
Sett på TV 2 
Lärt mig själv 1 

 
 
Under kategorin ”anhörig” svarar barnen följande: 
fem barn svarar att mamma har lärt dem detta. 
tre barn svarar mamma och pappa 
två barn svarar farmor 
 
Jag frågade barnen som svarade ”på TV” vilka program som hade lärt dem detta. 
Barnprogram svarade de, men de kände inte till vad programmen hette. 
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3.3.1 Sammandrag av resultat. 
 
10 av barnen angav en eller flera nära anhöriga som kunskapsförmedlare inom detta område. 
Inom kategorin ”Av någon anhörig” svarar hälften att det är bara mamma som är 
kunskapsförmedlaren inom detta område. Tre barn svarar mamma och pappa och resterande 
två nämner farmor. Mammorna är därmed den person som 8 av 10 barn anger som den person 
som lär dem miljömedvetenhet. Inget barn nämner bara pappan. Inget barn svarar vare sig 
förskolan eller förskoleklassen som kunskapsförmedlare inom detta område.  
. 
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4 Diskussion 
 

4.1 Hur ser det ut i den undersökta förskoleklassen? 
 
Precis som Helldén (1994) skriver har barnen i min studie ett vardagligt språk kring 
fenomenen och förklarar bara det de kan se med sina ögon t.ex. ”Lövet blir brunt”. Sakerna 
från naturen (lövet och äppelskruttet) pratar barnen mest om. En trolig förklaring är att de har 
mest erfarenheter kring dessa. Barns föreställningar kring naturvetenskapliga fenomen kallar 
Helldén (1994) för vardagsföreställningar. De är personliga och logiska ur barnens synvinkel 
vilket jag finner i min studie. Många anger vädret som orsak till händelser med sakerna. De 
blir själva våta när de är ute i regn och därför anger de även föremålen som blöta. 9 barn i 
klassen tror att läskedrycksburken ska ändra form när den ligger ute, vilket kan grunda sig på 
erfarenheten av alla trampade burkar som barnen dagligen ser på marken. 
 
Helldén (1994) beskriver animism och artificalism vilka jag stöter på i min undersökta 
förskoleklass. Ett barn tror att ”tidningen fryser”. Två barn förklarar att lövet blåser iväg så 
man kan inte veta vad som händer med det.  Inget av barnen i klassen nämner ordet 
”kompost” eller ”kompostering”. Ett barn tror att lövet skulle ruttna. Många beskriver lövet 
som att det ska bli ”brunt”, ” gå sönder” eller ”bli i smådelar”. Det kan tolkas som en 
förklaring till processen, men att de inte har ordkunskapen. 
 
Precis som i Helldéns studie (1994) på lite äldre barn förklarar en kategori av barnen i min 
studie processen med delaktighet av människan. I mina fall förklarar barnen att människan 
trampar på läskedrycksburken och lövet. I sin studie bland 8-13 åringar beskriver Helldén 
(1994) att de har ringa kunskaper om att organiskt material omvandlas till jord och mineraler. 
Även i min studie bland 6-åringar på frågan vad som händer fick jag liknande svar som 
Helldén (1994): uppätet, sönderdelat och utslitet. 
 
Barnen i min studie har större kännedom om glasinsamling än om plaståtervinning. Kan det 
bero på att glasinsamlingen har pågått under en längre tid än plaståtervinningen? Eller beror 
det på att det är mera arbete med att återvinna plast än glas?  Tidningar, papper och glasburkar 
återvinner en kategori av barn i hemmet. Troligtvis har ett barn kompost hemma i trädgården 
eftersom barnet förklarar att man samlar ihop löven på ett ställe. Men barnet har inte 
förståelsen kring processen. 6-åringen kan berätta vad de gör enligt Pramling Samuelsson & 
Mauritzson (1997) men inte förklara motivet. Barnen berättar att de lägger löven i lövhögar, 
eller i ”lövinsamlingen” som ett barn förklarade det för mig. Men barnet kan inte berätta vad 
de ska använda lövhögen till. 
 
Det mest anmärkningsvärda som jag finner i min studie anser jag vara att ingen av barnen 
nämner förskolan eller förskoleklass som sin lärandemiljö inom detta område. Mamman är 
den mest viktiga personen ur lärandesynpunkt för 6-åringens miljömedvetenhet. Beror det på 
att mamman är den mest viktiga personen i barnens liv och/eller att de tillbringar mest tid med 
henne?  
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4.2 Innehållet i lärarutbildningen. 
 
Det är viktigt att som pedagog få en historisk tillbakablick för att få en förståelse till hur 
samhällsförändringen har påverkat vårt synsätt beträffande barn och pedagogik. Med den 
kunskapen förstår man bättre varför man i dag arbetar som man gör med sexåringar samt vilka 
faktorer som anses viktiga i lärandet. Kveli (1994) anser att vi nu ser ett samspel mellan 
individ och miljö. Vygotskij anser att lärandet sker i samspel med andra enligt Evenshaug & 
Hallén (2001) som även kritiserar Piaget för att vara för inriktad på individen utan att se på 
faktorerna kring människan. Ändock anser jag att Piaget har fått en betydande roll i 
lärarutbildningen. I vissa föreläsningar har det talats mycket om Piaget, Vygotskij har knappt 
varit omnämnd. Forskningen måste in i lärarutbildningen. Att de senaste rönen kommer in i 
utbildningen och att man kan utgå från dem i sin lärarroll anser jag viktigt. Därmed slipper 
man gå på onödiga minor i yrkeslivet. Med den senaste forskningen som utgångspunkt kan 
man även diskutera lärarens roll i framtiden. Kveli (1994).  
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver att barns lärande sker i ett socialt 
sammanhang. Jag hävdar att det är likadant med oss lärarstuderande. Under den 
verksamhetsförlagda utbildningen lär man sig mycket kring alla faktorer som kommer att 
påverka vårt blivande arbete. Jag anser det bra att integrera verksamhetsförlagd utbildning 
med traditionellt lärande. Man ser sina brister som lärare, läser mera för att få kunskaper, går 
ut och praktiserar igen, ser nya kunskapsområden som man måste läsa in sig på o.s.v. Den 
processen blir man aldrig klar med eftersom man hela tiden ska utveckla sig i takt med nya 
förändringar som sker. Med min inriktning naturvetenskap i vardagen anser jag att naturen 
och miljöfrågor har tagits upp i utbildningen på ett tillfredsställande sätt. Men alla går inte den 
utbildningen, vilket kan resultera i att bristen på kunskaper kan hämma i yrkesrollen.  
 
Vid studier av Haug kring 6-årsverksamhet som Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) 
skriver om kan man utläsa att det är skolans innehåll och arbetssätt som dominerar när 
sexåringar kommer in i skolan. Man får även lära sig att det är lärare som är mindre 
intresserade av att samarbeta med förskollärare än vice versa. Med den nya lärarutbildningen 
tror jag att samarbetet kommer att fungera bättre i framtiden. Man får en bättre förståelse för 
varandras kunskaper vilket även gagnar barnen. 
 

4.3 Det praktiska arbetet i förskoleklassen. 
 
Jag har av Helldén (1994) lärt mig att barnen måste förstå övergångar mellan materia för att 
förstå nedbrytningen. Därmed har jag lärt mig som pedagog i vilken ordning lärandet ska ske. 
Att ställa ut vatten i förskoleklassrummet, koka vatten samt att frysa vatten till is och att 
smälta snö kan vara bra introduktionsövningar för sexåringar att reflektera över 
materiaövergångar. 
 
NTA-utbildningen har inte förskoleklassens barn i studien mött än beträffande temat jord.  
Schrader-Brayman utvecklade pedagogiken redan på 1800-talet genom att man skulle arbeta 
med tema under en längre tid skriver Pramling Samuelsson & Sheridan (1999). I Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998) står det om det temainriktade arbetssättet. Det har många 
fördelar anser jag. Att integrera flera ämnen under en längre tid skapar en helhetssyn. Barnet 
förstår på detta vis lättare samband. Själv tycker jag att ett temainriktat arbetssätt är 
spännande och utvecklande. Barnen kan vara med och planera verksamheten utifrån sina 
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erfarenheter samt intressen. Det temainriktade sättet att arbeta på anser jag att skolan har 
mycket att lära av förskolan.  
 
Jag finner i min studie att barnen i förskoleklassen har ringa erfarenhet av kompostering. 12 
barn slänger äppelskruttet i de osorterade soporna, vilket innebär alla utom en. Löven är det 
bara ett barn som lägger i en hög. Barnet kan inte förklara varför man gör så, och vet inte vad 
en kompost är. Med tanke på vad förra årets förskoleklass lärde sig om kompostering genom 
att arbeta temainriktat med jord i sin NTA-utbildning ser jag komposten som ett bra redskap i 
förskoleklassen. En maskkompost går det relativt snabbt att se resultat med vilket jag kan 
rekommendera. Barnen får då följa hela processen. De får se och reflektera tillsammans med 
en pedagog vad som sker. De kan då sätta ord på sina tankar. I min studie är det inget barn 
som känner till något om en kompost. Kompostering är enligt Gustafsson (1993) även en bra 
introduktion till ett mera miljövänligt liv. Man lär sig att förstå sin egen delaktighet i 
kretsloppet. 
 
Att miljöarbetet blir en del av vardagsarbetet med barn kan innebära att det blir mindre med 
samlingar inom verksamheten tror Gustafsson (1993). Jag tror att de traditionella samlingarna 
i förskoleklassen inte får samma betydande roll i det pedagogiska arbetet i framtiden. De 
kanske t.o.m. försvinner helt. Den pedagogiska tyngdpunkten kommer stället att utgå från 
barnen och deras intressen. Att allt lärande ska ske med leken som utgångspunkt är forskare 
numera ense om skriver Welén (2004). 
 
Haug iakttar i sin studie som Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997) beskriver att 
outbildad personal får vara ute med barnen. Jag anser det vara av vikt att som utbildad 
pedagog befinna sig ute med barnen. I uterummet kan frågorna komma och man kan få 
intressanta diskussioner som leder barnen till nya kunskaper inom natur och miljö. 
 
Varför börjar man inte med att sortera sopor i förskoleklassrummet? Sedan kan man 
tillsammans med barnen gå till återvinningsstationen med de sorterade soporna. Vid den 
skolan där denna studie är genomförd var det ca fem minuters gångväg till återvinningen. 
 
Lärandet i förskoleklassen ska ske på ett lustfyllt och varierande sätt anser Pramling 
Samuelsson & Mauritzson (1997). Att gå på en utflykt anser jag vara en aktivitet som utmanar 
en sexåring. Genom att få en känsla för naturen tror jag att man vill vårda den och därmed har 
ett intresse för miljöfrågor väckts. Ett förslag är att starta en miljöklubb för barnen där man 
hittar på spännande aktiviteter. Friluftsfrämjandet har verksamhet kring miljöfrågor som 
vänder sig till barnen i denna ålder.  
 
Vissa skolor och förskolor har natur och miljö som sin profilering, bl.a. ”Ur och skur skolor”. 
Grön flagg vajar på vissa skolor och förskolor. Det bevisar att de har certifieras för sitt 
handlingsinriktade miljöarbete bland barn. På www. skolutveckling.se /publikationer/skola för 
en hållbar utveckling/ (2005) kan man få inspiration samt information för att få denna 
utmärkelse som en hållbar skola. Miljöarbete bland barn ser jag till min stora glädje att man 
kan läsa mera om i olika facktidskrifter. Här tror jag att det kommer att ske en snabb 
förändring under den närmaste framtiden eftersom beslutsfattarna nog har fått upp ögonen på 
att något måste ske snarast. 
 
 



 

 - 22 -   

4.4 Hinder i lärandet 
 
Gustafsson (1993) poängterar att det är viktigt att varje miljömedveten person måste känna sig 
betydelsefull. Engagemanget kan avta tror jag om man inte ser synliga effekter eller får 
positiv respons.  Man måste både ha kunskap samt ett engagemang i miljöfrågor, brister det 
blir man en sämre pedagog. 
 
Bristen på tradition inom miljöfrågor varnar Gustafsson (1993) för. Brist på intresse hos 
kollegor, arbetsledning, barn, föräldrar samt samhället i stort kan vara besvärliga hinder. Jag 
tror att man måste börja med små mål för att slutligen nå det stora målet. Man kan börja med 
ett litet realistiskt mål som t.ex. en maskkompost för att få omgivningen intresserad, vilket 
kan generera i flera engagemang kring miljön. Att börja röra om i en hel verksamhet skadar 
mer än vad det nyttjar enligt projekt som Gustafsson (1993) hänvisar till. 
 
Fortbildning av personal kan stärka deras kunskaper om miljön. Pengarna ska dock räcka till 
fortbildning inom flera områden vilket innebär att pengar kan vara ett hinder. Brist på tid, 
resurser, lokaler som inte är ändamålsenliga samt för stora barngrupper är faktorer som kan 
hindra ett bra miljölärande.  
 

4.5 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 
 
Den här studien lär mig mycket om hur barn tänker, vilket kommer att ligga som grund i mitt 
arbete med barn. Jag hävdar att barnens tankar är mycket viktiga för att kunna få en inblick i 
hur de tänker samt vilken kunskapsnivå man ska möta dem på för att utveckla deras lärande 
på bästa sätt. Jag har även genom detta arbete skaffat mig erfarenheter av hur jag kan 
utvärdera arbetet i min blivande yrkesroll, samt att kritiskt granska mig själv. 
 
Barnen i min studie har bättre kunskaper om glasinsamling än om plaståtervinning. Det skulle 
vara intressant att göra en liknande studie på vuxna och jämföra deras resultat med barnens. 
Är de vuxna bättre på återvinning än barnen? Samtidigt skulle det vara lärorikt att se hur 
fördelningen ser ut i hemmen kring återvinning.   
 
För fem av barnen som svarar att någon anhörig har lärt dem det som de berättar för mig är 
det mamman som är läromästaren. Tre barn svarar mamma och pappa. Är mammor bättre på 
miljömedvetenheten än papporna? Hur ska vi i så fall göra papporna mera medvetna? Ska vi 
kanske rikta in oss på miljöfrågorna på ett annat sätt till pojkar i skolan i jämförelse med 
flickorna? Är det olika argument som gäller för könen beträffande engagemanget i 
miljöfrågor?  Känner farmödrarna till att deras söner är mindre miljöengagerade vilket 
resulterar i att de lär sina barnbarn detta?  Jag funderar på det eftersom det i min studie 
framkommer att två av barnen som svarar att någon anhörig hade lärt dem det som de berättar 
för mig om miljön svarar farmor. Inget barn svarar mormor, farfar eller morfar. TV är det två 
barn som berättar att de har fått sina kunskaper från. Skulle kanske TV kunna sprida ut 
miljökunskap på ett bra sätt till denna åldersgrupp? 
 
Det mest anmärkningsvärda som jag finner i min studie är att inget barn nämner förskolan 
eller förskoleklass som lärande miljö beträffande sina kunskaper om återvinning. Alla 13 
barnen var placerade inom barnomsorgen innan de började förskoleklass. I Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998) står det att förskolan ska lägga stor vikt vid 
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miljövårdsfrågor. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå sin delaktighet i naturens 
kretslopp samt att barnen ska förhålla sig varsamma till miljön. I förskolan ska det även ingå 
ett ekologiskt förhållningssätt. Det skulle vara intressant att veta vilka metoderna kring 
lärandet med miljön har varit för dessa barn innan de började förskoleklass.  
 
Ett av barnen i min studie berättar att de lägger tidningarna i en skattkista som de sedan åker 
till återvinningen med och tömmer. På liknande vis ser jag barnens kunskaper inom miljön 
som vår skattkista in i framtiden. Desto mera kunskaper som vi hjälper barnen att fylla 
skattkistan med desto troligare är det att vi får en bättre miljö eftersom det är deras agerande i 
miljöfrågor som resulterar i hur vår värld kommer att se ut. Därför blir min uppmaning till er 
som läser detta arbete: gå ut i verksamheterna och fyll skattkistorna till brädden med 
miljökunskap till våra barn! 
 

4.6 Studiens validitet och reliabilitet. 
 
Denna studie handlar om sexåringars miljömedvetenhet, vilket jag anser inte ska ge några 
negativa effekter hos barnen, snarare tvärtom. Det är viktigt att pedagogerna tar upp 
miljöfrågor med barnen på ett bra sätt. Min förhoppning är att kunskapen som denna studie 
ger kan vara en grund för det. 
 
Metoden som jag har valt är kvalitativa intervjuer. Nackdelen med intervjuer är att man som 
intervjuare kan lägga in sina egna ord och begrepp i barnens mun. Det kan även tänkas att 
barnen svarar det som de tror att man vill höra. Svaren kan komma till av en slump eller det 
kan vara fantasisvar. Men svaren kan vara en produkt av tänkandet med en dragen slutsats 
skriver Helldén (1994). Detta har jag haft i mitt beaktande. Dels när jag har formulerat 
intervjufrågorna för att få barnens sanna svar, och därmed även få sanna svar på mina 
frågeställningar. Dels när jag skapade en bra kontakt med barnen. För att jag ska lära känna 
barnen och vice versa har jag besökt dem i förskoleklassen. Jag har förklarat mitt 
examensarbete för dem samt syftet med mina frågor. Jag har även betonat mitt intresse för 
deras svar på frågorna. Intervjuerna har varit frivilliga. Samtliga föräldrar har skriftligen 
medgivit att deras barn får deltaga i studien. Samtliga barn har frivilligt ställt upp på frågorna 
vilket medför en bra svarsfrekvens. 
 
Intervjuerna har skett i en för barnen känd miljö, ett rum i förskoleklassens lokaler. Jag har 
intervjuat barnen en och en. Efter 20 år inom barnomsorgen anser jag mig ha stor erfarenhet 
av barn. Ingenting har stört dem under intervjuernas gång. Ett barn var tvunget att passera 
rummet som jag intervjuade i eftersom det inte fanns någon annan väg till toaletten. Men 
barnet stannade inte upp hos oss, utan berättade bara vart det skulle. Barnet som jag 
intervjuade upplevde inte som om att det hade blivit störd av det. Jag anser att barnens svar 
var noga genomtänkta. De har sett ut att ha tagit frågorna på stort allvar anser jag. För att inte 
lägga mina ord i barnens mun har jag inte ställt alltför många följdfrågor. Ett barn ansåg jag 
var svårare att förstå än de andra, men svaren på frågorna tyckte jag mig förstå. 
 
Det är jag som har valt metod för studien. Det är bara jag som har haft tillgång till 
intervjumaterialet samt analyserat och dragit slutsatser av resultatet. Detta har skett utifrån 
rekommenderad litteratur av min handledare. 
 
Intervjuerna har jag spelat in på bandspelare, bakgrundsbruset har inte överröstat barnen. 
Därefter har jag för hand skrivit ut intervjuerna ordagrant. Undantagen är namnen på barnen 
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som jag har bytt ut mot pojke eller flicka beroende på barnets kön. Pauser skrev jag som ett 
långt streck. Jag skrev även inom parentes efter meningen hur de hade uttryckt den, vilket 
blev en bedömning gjord av mig. I resultatet skrev jag sedan kategoriskt ordet barn om mina 
intervjupersoner.  Jag valde att sammanställa materialet genom att kategorisera svaren. Denna 
metod ansåg jag ge en bra överblick över svaren, vilket var en bra grund när man senare 
analyserade materialet samt granskade resultatet. 
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