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Sammanfattning 

 

Jag har undersökt hur pedagoger kan arbeta för att öka barnens kunskap om växtarter i 

verksamheten. För att ta reda på detta sammanställde jag ett pedagogiskt material av växter 

som pedagogerna fick introducera och arbeta med i en aktivitet med en barngrupp. Aktiviteten 

observerades med hjälp av filmkamera. Efter observationerna tillämpades intervjuer med 

pedagogerna där de fick svara på frågor som bidrog till resultatet till mina frågeställningar.    

Resultatet av studien visar att samtliga pedagoger anser att deras roll i lärandet av växtarter är 

avgörande för barnens kunskap om ämnet. Tre av fyra pedagoger belyste vikten av att de 

själva måste visa ett intresse för ämnet, görs inte detta, menar pedagogerna att barnen inte 

heller blir intresserade ämnet. Observationerna visade att tre av fyra pedagoger var aktiva i 

arbetet med det pedagogiska materialet, samt visade på olika sätt för barnen att undersöka 

materialet, exempelvis genom att smaka och lukta på detta. Det visade sig att de flesta barnen 

tog efter pedagogerna genom att själva smaka och lukta på materialet. Detta hänger samman 

med vad de tre pedagogerna ansåg om sitt intresse för ämnet, och hur barnen tog 

pedagogernas förhållningssätt till sig. Tre av fyra pedagoger upplevde det pedagogiska 

materialet som bra då det var ätbart, pedagogerna ansåg även att materialet kan utvecklas.  

Tre av fyra pedagoger ansåg att genom att besöka naturen kan kunskapen därifrån föras vidare 

till barnen, detta genom att peka på vad som finns runt omkring, hur olika växter ser ut, samt 

genom att ställa frågor till barnen om naturen. Detta är ett bra sätt att arbeta kring växtarter i 

förskolan. Genom att se en växt kan barnen förstå sambandet med hur växten ser ut och vad 

den heter.  

Ämnesord: artkunskap, växter, förskola, biologi.  
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Abstract  

 

I have investigated how teachers can work to increase children's knowledge of plant species in 

the pre-school. To find this out I assembled an educational material of plants that teachers got 

to introduce and work with in an activity with a group of children. The activity was observed 

with the help of a movie camera. Afterwards the observation’s interviews were conducted, 

during which the teachers answered questions that contributed to the report's questions. 

The results show that all teachers think their role to be important in the learning of plant 

species is decisive for the children's knowledge of the subject. Three of four teachers spoke of 

the importance of themselves showing an interest in the subject matter. If this is not done the 

children do not become interested in the subject either, the teachers say. The observations 

show that three out of four teachers were active in the work with the educational material, and 

showed the children different ways of investigating the material, such as tasting and smelling 

it. It became evident that most of the children imitated the teachers by themselves smelling 

and tasting the material. This connects with what the three teachers said about their interest in 

the subject, and how the children adopted the teachers' view. Three of 

four teachers considered the material to be good, as it was edible. The teachers also thought it 

could be expanded. 

Three of four teachers thought that by visiting nature the knowledge of nature can be 

conveyed to the children, by pointing at what is around them, what different plants look like, 

and by asking the children questions about nature. I believe that this is a good way to work 

with plant species in the pre-school. By looking at a plant the children can better understand 

the connection between the plant's appearance and its name 

 Key words: species knowledge, plants, pre-school, biology.  
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Inledning 
 

Jag har genom förskollärarutbildningen läst om naturkunskap och därigenom fått ett intresse 

för ämnet. Jag har även under mina verksamhetsförlagda utbildningar haft möjligheten att 

arbetat med naturkunskap i förskolan, och det är min uppfattning att det behöver arbetas mer 

med läran om växtarter i verksamheten. I förskolan lär barnen känna miljö och natur vilket 

har stor betydelse för barnets fortsatta lärande och förståelsen av naturvetenskaplig kunskap 

(Sträng & Persson, 2003). Därför tycker jag det är viktigt att växtarter behandlas i förskolan. 

Detta nämns också i läroplanen för förskolan, där det framgår att naturkunskap är ett stort 

ämne som ska genomsyra verksamheten (Skolverket, 2010). 

Som examinerad förskollärare hoppas jag kunna föra vidare den kunskap jag får om växtarter 

och utföra olika lärandesituationer till barnen där de får kunskap, nyfikenhet till att lära mer 

samt förståelse för vikten av växtarternas mångfald. Genom att öka barnens kunskaper om 

växtarter och inspirera barnen till att öka på den befintliga kunskapen, så hoppas jag att detta 

leder barnen till att vilja bevara den mångfald bland växtriket som vi har idag, så att 

kommande generationer får uppleva vår natur. Jag vill i mitt arbete undersöka hur 

pedagogerna arbetar med läran om växtarter i förskolan samt hur de uppfattar ett färdigt 

pedagogiskt material om växter i aktivitet med barn. 

I Vikströms avhandling (2005) beskrivs det att barn i förskolan har en mycket stor möjlighet 

till att öka sina kunskaper om naturkunskap och att mycket hänger på läraren, om läraren är 

tillräckligt motiverad att lära barnen om natur och har en idé som läraren tror på så uppnås 

ofta målen med arbetet.  

 

Tidigare forskning 
 

Klaar (2013) skriver i sin avhandling om att det finns lite forskning om naturvetenskaplig 

undervisning med de allra yngsta barnen i förskolan. Ämnet i sig finns det generellt inte 

mycket forskning kring och där det mesta av forskningen är framställd på barn i de äldre 

åldrarna, 4-5 år. I tidskriften Research in science education beskriver Marilyn Fleer och Jill 

Robbins (refererad till Klaar, 2013) om varför forskningen mest inkluderar barn i de äldre 

åldrarna, där en påverkande faktor som kan avgöra beror på att forskare som ska göra 

undersökningar i ämnet ofta har en lång naturvetenskaplig utbildning bakom sig. Dessa 

forskare är utbildade att koncentrera och möta sin forskning på barn över åtta års ålder. De 

forskare som studerar yngre barn har ofta ett intresse av att forska kring dessa barn, samt att 

de ofta är utbildade och intresserade i andra ämnen än naturvetenskap.  
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Varför artkunskap? 

Det finns många skäl till varför vi ska föra vidare läran om växtarter till förskolebarnen, Carl 

Von Linné är en utav de mest kända svenskarna inom artkunskap och har benämnt massvis 

med växtarter. Linné sägs ha sagt att: ”om vi inte känner namnen på tingen är kunskapen 

värdelös” (Lundegård, Wickman & Wolin, 2004). För att behålla den ekologiska mångfald vi 

har måste man som människa värna om miljön och inte ta den för givet. Att vara medveten 

om sin påverkan på naturen kan vi som människor hjälpa till att förvara mångfalden. Lär man 

sig detta redan i tidig ålder så läggs detta till i grunden för det livslånga lärandet. I läroplanen 

för förskolan står det att: ”förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett 

ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 

miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen till att 

förstå vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och 

i framtid” (Skolverket, 2010, s. 7).  

Dahlgren, Sjölander & Strid (2007) skriver att det finns en mycket gammal föreställning om 

att barn är ett med naturen och att det är något i naturens inneboende kärna som är ett med 

barnet, om barnet får vara i naturen så utvecklas barnet till en frisk, stark individ med 

kunskaper om det inre i omgivningen. Lundegård m.fl.  (2004) betonar vikten av att bevara 

den biologiska mångfald och att detta är en utav de största utmaningar. Bevarandet av den 

ekologiska mångfalden är med i Sveriges stora miljömål uttagna av regeringen. Det krävs 

artkunskap för att kunna värdera biologiskt mångfald. Man bör åtminstone kunna urskilja att 

vissa miljöer i naturen är artrikare än andra. Lundegård et al anser att det tillhör en biologisk 

allmänbildning.  

Varför ska vi då lära ut om växtarter? Magntorn och Magntorn (2004) beskriver om hur 

kunskap om olika växtarter kan leda till allmänbildning, naturkänsla och läskunnighet och att 

det är genom kunskap om arter som vi kan få en djupare ekologisk förståelse. Magntorn och 

Magntorn (2004) beskriver vidare i kapitlet om den biologiska analfabetismen och hur detta 

har ökat under senare tid. Ett exempel som tas upp är det vitmossa som används i 

filmatiseringen av Ronja Rövardotter. Mossan är bra som naturbandage vilken har 

egenskapen att suga upp vätska samt har antibakteriella egenskaper. Ronja hämtar i själva 

verket renlav som inte har någon märkbar effekt mot sår. Klaar (2013) skriver i sin 

avhandling om en nordisk natursyn där naturen både respekteras och fruktas av människan. 

Den är också romantisk, mystisk, mytomspunnet och folkligt samt bedöms som vildmark och 

skog, något omfattande och välgörande. Sandell (2008) beskriver vidare om att naturen är 

något människan ska njuta och känna glädje inför.  

Genom att se naturen på detta sätt menar Klaar att naturen ska bevaras och skyddas och inte 

motarbetas eller känna fruktan för. Att se naturen som ett bra ställe att vistas i medför då att 

människan måste visa omsorg, respektera och ta hand om naturen. Detta innebär att naturen 

skall vara tillgänglig för alla människor att vistas i, detta ledde till att allemansrätten räknades 

in i naturvårdslagen 1974. Under 1950-talet startades de första friluftfrämjande 

naturvårdutbildningarna för barn i form av Skogsmulleskolan.  
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I Halvars-Franzéns (2010) avhandling betonas styrdokumentens tydliga riktning i frågor som 

rör natur och miljö. Skollagen visar även vikten av att verksamheten ska utformas i 

enhällighet med grundläggande demokratiska värderingar och att alla som verkar inom skolan 

ska visa respekten för varje individs värde samt hänsyn för vår miljö. Stiftelsen ”Håll Sverige 

rent” arbetar med grön flagg vilket innebär att förskolan arbetar med de frågor som bidrar till 

en hållbar utveckling. Här är kärnan i uppdraget att öka kunskap hos barnen till vad som 

menas med hållbar utveckling. Barnen ska utveckla en kunskapsbaserad inställning till 

centrala etiska frågor rörande förhållandet mellan människor och deras förhållande till naturen. 

I läroplanen för förskolan står det att: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och 

naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla 

förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det 

bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid” (skolverket, 2010, s.7).  

 

Pedagogers uppdrag och roll 
Pedagogens förhållningssätt har stor inverkan på barnens lärande i förskolan. Om pedagogen 

ser barn som ”tomma kärl” fyller pedagogen på med rätt information denne vill delge barnet. 

Om pedagogen istället ser barnet som ett barn som på egen hand kan utforma sin kunskap så 

låter pedagogen barnet att testa, undersöka, begrunda och experimentera. Pedagogens uppgift 

blir då att förse barnen med de material som lockar och stimulerar barnen (Dahlberg, Moss & 

Pence, 2001). Att utgå från barnens intressen kan vara problematiskt då detta kan misstolkas 

att aktiviteterna ska vara utformade efter vad barnen föreslår vad som ska göras (Elfström m 

fl., 2008). Författarna skriver vidare om att pedagoger kan föreslå eller bestämma vad 

barngruppen ska arbeta med, sådana förslag kan komma direkt från ett barn då pedagogerna 

observerat att barnet gör något intressant. När sedan pedagogerna startat upp en aktivitet är 

det av stor vikt att pedagogerna lyssnar in barnen och tar reda på deras intryck av aktiviteten 

och vad det är som gör aktiviteten intressant för barnen.  

 

Ny kunskap inom ämnet 
Att ha kunskap om växtarter anser jag är viktigt då människan lever i samspel med djur och 

natur. Genom mina verksamhetsförlagda utbildningar har jag uppfattat att det kan arbetas mer 

med läran om växter i förskolan. Att arbeta med olika material av växter i förskolan är ett 

lustfyllt sätt för barnen att erövra kunskap om ämnet växtarter. Aktiviteten som min 

undersökning baseras på har utvecklingsmöjligheter och kan användas vidare i framtida 

lärandesituationer för att öka barns kunskap om växtarter. Detta kopplas ihop med vad 

läroplanen säger om förskolans uppdrag, där miljön ska locka till lek och aktivitet samt 

inspirera barnen till att utforska omvärlden vilket i detta fall omfattar naturen och dess 

växtrike (Skolverket, 2010). 
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Syfte 
Syftet med min studie är att inspirera pedagoger till att vilja lära sig mer om växtarter och föra 

vidare kunskapen till barnen, samt att undersöka hur pedagoger i förskoleverksamheten kan 

arbeta kring läran om växtarter.  

 

Frågeställningar 
1. Hur ser pedagogerna på sin egen roll när det gäller att lära barn om växtarter? 

2. Hur arbetar pedagogerna för att öka barnens kunskap om olika växtarter? 

3. Hur uppfattar pedagogerna det förberedda materialet som erbjöds i undersökningen? 

 

Materialet som erbjuds till barnen är en färg framställt av olika kryddor. Syftet med 

aktiviteten är att barnen ska få kunskap om vilka kryddor färgen består av samt att få 

möjlighet att undersöka färgen genom att smaka, lukta och känna på kryddfärgen.  
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Metod 
I metodavsnittet presenteras de två metoder som använts till att få reda på svaren till mina 

frågeställningar. 

Val av metod 
Jag har valt att utgå ifrån intervjuer med pedagoger samt observationer på pedagoger i en liten 

barngrupp. Intervjufrågorna var utformade för att svara på mina frågeställningar, se bilaga tre.  

 

Forskningsetiska principer och samtycke 

Innan intervjuer och observationer ägde rum skickades blanketter ut till de två avdelningarna, 

sju blanketter till pedagoger samt 35 stycken till vårdnadshavarna till de berörda barnen. I 

blanketten till pedagogerna beskrevs syftet med aktiviteten samt de forskningsetiska 

principerna stod med för att försäkra respondenten att inget kommer offentliggöras och vara 

helt skyddat från intrång då materialet finns på USB-minne som bara jag har tillgång till. Samt 

att samtalet kommer spelas in. 

Kvale och Brinkmann (2009) belyser vikten om att informera respondenten om att 

tystnadsplikt råder och att respondenten närsomhelst kan hoppa av intervjun, se bilaga två. I 

observationsfallet fick blanketten bli hemskickad med vårdnadshavaren/na för barnet så att 

blanketten kan skrivas under och sedan lämnas tillbaka till avdelningen. Observationen skulle 

video-observeras och detta samt anonymitet framgick i blanketten. Vårdnadshavarna fick 

skiva under med sitt och barnets namn om vårdnadshavarna tillät att deras barn fick delta i 

undersökningen, se bilaga ett.  

 

Observationer 

Första metoden som tillämpades var öppna observationer, i en öppen observation känner 

deltagarna till att de blir observerade, denna metod är användbar om man t.ex. vill undersöka 

hur arbetet på en förskola eller annan organisation fungerar (Vetenskapsrådet, 2011).  

Genom att använda observation ville jag få reda på hur pedagoger kan arbeta med växtarter i 

förskolan. Observationen gick ut på att filma en aktivitet där pedagogerna fick ett tilldelat 

pedagogiskt material av växter för att sedan se hur pedagogerna använder materialet. 

Jag har använt mig utav observationer och intervjuer för att besvara mina frågeställningar. 

Observationerna ägde rum på förskolan där en pedagog på en liten barngrupp fick ett färdigt 

pedagogiskt material av växter tilldelat av mig, materialet som användes var nytt för 

pedagogerna. När barn blir introducerade för ett nytt material kan det påverka deras 

nyfikenhet, och om pedagogen har en bra idé och gott engagemang lyckas ofta pedagogen 

med att få med barnen i aktiviteten (Dahlberg Moss & Pence, 2007). 
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Intervjuer 

Intervjuerna ägde rum på förskolan där pedagogerna arbetar och utfördes personligen mellan 

mig och pedagogerna. Intervjufrågorna som ställdes var sammansatta av mig för att få svar på 

mina frågeställningar. Kvale och Brinkman (2009) nämner i sin bok för att göra intervjun 

lyckad, måste intervjuaren skapa god kontakt med respondenten. Detta skapas genom att 

intervjuaren lyssnar uppmärksamt genom att visa intresse, förståelse och respektera det 

respondenten säger samt att vara tydlig med vad intervjuaren vill veta. Författarna beskriver 

vidare om att intervjufrågor som ställs till respondenten bör vara korta och enkla. Den typ av 

frågor jag använt i mitt arbete var konkreta och uppföljningsbara, se tabell ett sid. 16. 

 

Urval 

Undersökningen ägde rum på en förskola i Mellansverige. Fyra pedagoger som arbetar på 

förskolan valde att vara med i undersökningen, enligt Trost (2010) är det bättre med ett fåtal 

väl gjorda intervjuer då det är kvalité och inte kvantitet som är det huvudsakliga. Därför valde 

jag att fokusera på de fyra pedagoger som medverkade i min studie. Dessa pedagoger var de 

första fyra som valde att medverka i undersökningen och fick därför vara med. Min förfrågan 

om att göra undersökningen på förskolan blev godkänd på en gång av den orsaken valde jag 

att inte kontakta annan förskola då jag hade begränsad tid till att utföra observationer och 

intervjuerna.  

 

 

 

Bortfall 

När jag började formulera mina frågeställningar och alternativa förskolor att besöka fick jag 

ha i åtanke att eventuella bortfall skulle tillkomma, samtyckesblanketter lämnades därför ut 

till ett högre antal än nödvändigt. Sju stycken pedagoger tillfrågades om de ville vara med i 

min undersökning. Samtyckesblanketter skickades ut till dessa sju, en utav pedagogerna hade 

skäl att inte kunna delta även om intresset fanns. Av dessa sju ställde fyra upp för intervju och 

observation. Av de 35 vårdnadshavare som blev tillfrågade återvände arton stycken som tilläts 

medverka i undersökningen. 

 

Datainsamlingsmetoder 
 

För att få reda på mina frågeställningar har jag valt att använda observationer och intervjuer. 

Observationerna används för att ta reda på hur pedagogerna arbetar med läran om växtarter i 

förskolan, genom att studera pedagogerna i en aktivitet med barn. Metoden används som ett 



11 

 

komplement för intervjun. Observationen spelas in med mobilkamera för att fånga 

pedagogernas tal och gester.   

Intervjufrågorna är formulerade för att kunna besvara mina frågeställningar, samtliga 

pedagoger tilldelas samma frågor, se bilaga tre. Intervjun spelas in med mobiltelefon och 

ljudfilerna sorteras efter respondenten initialer. Materialet placeras på ett USB-minne 

oåtkomligt för obehöriga då USB-minnet placeras på ett ställe endast jag har tillgång till.  

 

Val av material 
 

Jag har valt att använda mig utav intervjuer och observationer. Först gjordes observationen 

där pedagogen blev tilldelad ett material om växter. Materialet som skulle användas till 

aktiviteten bestod av färger med olika kryddor i, se bilaga fem. Inspiration för materialet fann 

jag på bioresurs.uu.se (Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, internetsida, 

hämtad 2014-04-17) som jag blev tipsad att undersöka.  Materialet där innehöll ursprungligen 

ingredienser som jag senare bytte ut då jag hade tillgång till ett liknande material hemma. 

Materialet tillverkades hemma hos mig, det som användes till materialet var: vatten, socker 

och potatismjöl. Vidare tillämpades kryddor som blandades med de första ingredienserna. De 

olika kryddorna bestod utav: paprika, kanel, gurkmeja och koriander. Pedagogen fick sedan 

tillgång till det material jag färdigställt.  

Barnen som medverkade i aktiviteten var i de yngsta åldrarna, 1-3 år. Innan pedagogen och 

barnen började med aktiviteten förbereddes den med ett stort vitt papper, ca 1m x 1m, penslar 

och kryddfärgerna fördelade i skålar. Eftersom videoobservationen skulle tillämpas så fanns 

videoinspelning på plats, jag använde mig av mobilkamera då den inte är så stor så att detta 

skulle påverka barnen. Mobiler är något de flesta barn är bekanta med så det passade väl in i 

aktiviteten. Pedagogen fick en snabb genomgång utav mig där kryddorna benämndes och att 

materialet var ofarligt för barnen och pedagogerna.  

 

Procedur 
 

Jag kontaktade den förskola som jag önskade göra min undersökning på och berättade om 

mitt arbete. Efter kontakt med personal och fått godkänt om att få göra mitt arbete där började 

framställningen av samtyckesblanketterna ta form. Eftersom videoobservation samt intervju 

tillämpas i min undersökning behövs vårdnadshavare och pedagogers underskrift för att kunna 

medverka i studien. Alla etiska principer ska uppfyllas på blanketten för vårdnadshavare och 

pedagogers vetskap om deltagandet. Arbetets syfte framgick på blanketterna för pedagoger 

och vårdnadshavares kännedom. Efter att samtyckesblanketterna framställts lämnades dessa 

in till förskolan, se bilaga ett och två. Blanketter lämnades in på två olika avdelningar där 

undersökningen skulle genomföras.  

http://www.bioresurs.uu.se/
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Vårdnadshavarna och pedagogerna fick ta med sig blanketten hem för att läsa i lugn och ro. 

Efter ca en vecka kunde de blanketter som var påskrivna samlas in. Efter att fått tillbaka 

blanketterna från vårdnadshavare och pedagoger kunde observationerna bokas. Innan 

observationen av aktiviteten ägde rum förbereddes denna, kryddfärgerna placerades i olika 

skålar, ett papper, ca 1x1m, tejpades fast på en stor plywood skiva för att skapa ett bra 

underlag samt fem stycken penslar för barnen och pedagogen att måla med. Mobilkameran 

testades för att säkerhetsställa att inspelningen fungerar korrekt. Efter att förberedelserna 

gjorts tillkallades pedagog och barngrupp. En snabb genomgång med pedagogen om vad 

materialet bestod av gjordes. Efter genomgången startades min mobilkamera och 

observationen pågick utan avbrott i ca tio minuter. När tiden gått ut meddelades detta till 

pedagogen som avrundade aktiviteten. Efter observationen tackades pedagogen för sin 

medverkan, och nästa observation med pedagog nummer två bokades. Proceduren upprepades 

fyra gånger till de fyra pedagogerna som medverkade i undersökningen. Total tid för 

aktiviteten var ca en timme, då inkluderas förberedelserna med materialet, observationen, 

bokning av nästa observation samt rengöring av skålar och penslar. 

När alla observationer var slutförda bokades tid för intervjuerna till de fyra respondenterna. 

Intervjuerna bokades in ca en vecka efter sista observationen och ägde rum på förskolan där 

observationerna genomfördes. Alla respondenter hade möjlighet att bli intervjuade under 

samma dag, vilket underlättade mitt arbete då jag fick in all data tidigare och hade mer tid att 

analysera och transkribera arbetet. Innan intervjun tog plats valdes ett tyst rum ut där vi kunde 

föra intervjun ostört utan att någon kunde höra något av samtalet, rummet som användes var 

ett rum där barnen åt. Inspelningen testades innan första respondenten anlände för att 

säkerhetsställa att ljudinspelaren fungerade korrekt.  

Respondenten fick en plats mitt emot mig, vilket gjort att vi hade möjlighet att ha 

ögonkontakt under hela samtalet, om denne ville. Varje intervju tog ca tio-femton minuter och 

intervjun spelades in med ljudinspelning från min mobil. Två av respondenterna kände ett 

visst obehag med ljudinspelningen, därför upplystes respondenterna återigen om att samtalet 

endast är till för eget bruk och kommer förstöras efter godkänt arbete, samt att respondenten 

får avbryta intervjun när som helst. Under samtalet fanns penna och papper tillgängligt till 

mig, frågorna till respondenterna var nedskrivna på pappret och pennan användes till att 

anteckna vissa delar av samtalet. Frågorna ställdes löpande och respondenten fick tala till 

punkt utan avbrott eller påverkan från mig. Totalt åtta frågor ställdes till respondenten och 

besvarades med tydliga svar som var lätta för mig att förstå utan att behöva ställa följdfrågor 

till deras svar. När första intervjun var avklarad tackades respondenten för hjälpen med 

medverkandet i min studie, respondenten skickade in nästa pedagog som fick svara på samma 

frågor som tidigare fick. Varje ljudfil döptes till respondentens initialer för att kunna hålla isär 

respondenterna. Ljudfilerna sparades senare i ett USB-minne där all annan information och 

material samlats in från deltagarna i undersökningen.  

Pedagogerna är numrerade med X1, X2, X3 och X4 vilket motsvarar varje pedagog. Alla 

pedagoger observerades genom videoinspelning under en aktivitet med ett tilldelat material. 

Pedagogen fick på egenhand välja hur denne skulle introducera och föra aktiviteten med 
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barnen, inget var bestämt mer än att de blivit tilldelat ett material som gick att måla med, 

smaka, känna och lukta på. Jag har utgått ifrån en observationsmanual, se bilaga fyra. 

 

Databearbetning 

 
Jag har valt att skriva svaren från intervjuerna i löpande text, varje intervjufråga är tillämpad 

under vilken av frågeställning den ger svar på. I observationerna så är pedagogerna 

kategoriserade i olika kolumner beroende på vad som framgick under observationen. 

Observationen spelades in med mobilkamera och har transkriberats och analyserats. De båda 

metoderna har presenterats var för sig och i hur de svarar på mina frågeställningar för att 

sedan sammanställas och jämföras. 
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Resultat 
 

I det här avsnittet kommer resultaten från intervjuerna och observationerna redovisas. 

Resultatet redovisas utifrån följande frågeställningar: 

1. Hur ser pedagogerna på sin egen roll när det gäller att lära barn om växtarter? 

2. Hur arbetar pedagogerna för att öka barnens kunskap om olika växtarter? 

3. Hur uppfattar pedagogerna det förberedda material som erbjöds i undersökningen? 

 

 

 

Hur ser pedagogerna på sin egen roll när det gäller att lära barn 

om växtarter? 

I intervjuerna framgick det att samtliga pedagoger ansåg att deras engagemang och 

uppmuntran hade stor inverkan på barnens vilja att lära sig mer om växtarter, de ansåg också 

att om de inte själva var engagerade eller visade uppmuntran så skulle barnen inte heller göra 

det. Pedagog X3 svarade på frågan om hur denne anser att engagemanget hos pedagogen är 

avgörande för barnens lust till lärande: ”Absolut, det känner jag ju. Har jag inte en glöd i det 

jag själv vill förmedla eller det jag själv vill väcka nyfikenhet kring och att jag inte visar att 

jag själv är nyfiken då blir inte barnen det heller. Det handlar hela tiden om hur jag som 

pedagog använder mina egna kunskaper eller mitt eget sätt att se barns nyfikenhet”. 

Pedagog X2 svarade på samma fråga: ”Absolut, det hänger på pedagogerna vi måste fånga 

dem. Barnen ska få välja sina egna vägar och att det inte är vi som styr utan barnen. Vi 

fokuserar på barnen och vad de kan och vad de ger oss”.  

När pedagogerna fick frågan om varför de tror att deras engagemang påverkar barns lärande 

svarade tre pedagoger att barnen uppfattar pedagogens förhållningssätt till materialet eller 

aktiviteten och på så sätt kan barnet bli inspirerad till att vilja arbeta med materialet. Pedagog 

X1 svarar på frågan om hur huruvida engagemanget påverkar barn vilja att lära om 

växtarter: ”Det smittar av sig om man är nyfiken själv, och om man är nyfiken. Ja framförallt 

nyfiken”.  

Observationerna, se tabell 1, visade att tre av fyra pedagoger visade stort engagemang och 

uppmuntran till barnen att prova på ett material av växter och var nyfikna och upptäckande 

tillsammans med barnen på deras nivå. Pedagog X1, X2 och X3 var mycket aktiva under 

aktiviteten och ställde flertal frågor till barnen om materialet och undersökte detta 

tillsammans med barnen genom ett nyfiket förhållningssätt. Pedagogerna var med barnen på 

deras nivå utan att styra dem eller begränsa deras kreativitet, detta visade sig i en utav 

observationerna när ett utav barnen började måla på asfalten istället än på pappret, detta 

uppmuntrades och följdes upp av pedagogen (pedagog X3) som uppmärksammade vad barnet 
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gjorde. Ett annat barn som uppmärksammade vad det första barnet gjorde ville också måla på 

asfalten, pedagogen visade då på hur man kunde måla och blanda flera av kryddfärgerna på 

det vita papperet. Barnen uppmärksammade pedagogen och hittade tillbaka till målningen och 

började måla.  

Pedagog X4 var inte lika aktiv i aktiviteten utan ägnade tiden åt att ställa korta frågor om vad 

som hände på pappret och vilka figurer som kunde målas. Pedagogen delade upp så att en 

pensel gick till en specifik färg. Ville barnen byta färg att måla med uppmuntrade pedagogen 

barnet till att byta pensel.   

 

 

Hur arbetar pedagogerna för att öka barnens kunskap om olika 

växtarter? 

När pedagogerna fick frågor om hur de arbetar för att öka barnens kunskap om växtarter var 

alla fyra pedagoger på samma plan, och ansåg att låta lärandet ske i naturen eller den miljö 

som lärandet handlar om passar bra för barnen då de får förståelse för namn och sammanhang. 

Samtliga pedagoger ansåg att benämning på växter var som mest lämpad i den miljö där 

växten kunde hittas och tillsammans med barnen identifieras.  

Pedagog X3 berättar hur denne arbetar kring läran om växtarter i förskolan: ”När vi t ex ser 

maskrosor som fortfarande är knoppar, och kunna öppna dem och se hur de ser ut. Mycket 

små bitar blir det när de gäller våra yngsta barn, man uppmärksammar tallkotten och 

berättar vart den kommer ifrån och ser om man kan hitta tallkotten i träden för att synliggöra. 

Hur man kan väcka ett intresse för något som förändras, t ex en ormbunke som ser 

annorlunda ut när den är liten”.  

Pedagog X2 svarade följande på samma fråga: ”Barnens inflytande till att först utforska det 

och jobba runtomkring, se vad de pekar på så förklarar man vad det är de pekar på. Man kan 

ställa frågor. Finnas där för vägledning om det behövs. Experimentera med växter är kul”. 

Pedagog X4 svarade såhär om hur denne arbetar med läran om växtarter i förskolan: ”Det vet 

jag inte, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tänker att när våren kommer så kan man ju 

uppmärksamma träden och blommorna. Men barnen är så små, 1-5 år och vi kommer inte ut 

så ofta från gården”.  

Under observationerna samtalade pedagog X1, X2 och X3 i stor grad om vad materialet 

bestod av med barnen, de fick även lukta, smaka eller känna på materialet. Pedagogerna 

provade på själva att smaka och lukta på materialet. Pedagogerna upptäckte materialet 

tillsammans med barnen och visade på att det var okej att undersöka. Pedagogerna samtalade 

med barnen under hela aktiviteten och uppmärksammade på vad barnen gjorde samt även 

uppmärksammade vad de själva gjorde. Pedagog X3 berättade för barnen om att man kan 

blanda färgerna. Ett utav barnen i gruppen tog skålen med kryddfärgen och hällde på pappret. 

Då rann färgen ned till asfalten och barnet började använda händerna för att måla ut all färg på 
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pappret. Pedagog X3 uppmärksammade händelsen och berättade för barnet om hur färgen 

rinner ner och att färgen smetas ut på pappret när barnet använde sina händer.  

Pedagog X4 visade upp materialet till viss del och frågade barnen om de vågade smaka eller 

lukta på kryddfärgerna. När barnen visade att de inte ville det svarade pedagog X4 ”Nä” och 

fortsatte måla med barnen. Observationen visade att pedagog X1, X2 och X3 aktivt berättade 

om växtmaterialet för barnen på en utförlig och lättförståelig nivå, pedagog X4 berättade i 

korthet om materialet men fokus låg på vad som hände i aktiviteten och inte vad materialet 

bestod av. Pedagog X1 luktade på kryddfärgerna och benämnde vardera krydda och gav sedan  

barnen möjlighet att känna de olika dofterna. Barnen uppmärksammade vad pedagog X1 

gjorde och provade på att lukta på kryddfärgerna. När barnen luktade på materialet förklarade 

pedagog X1 vilken krydda det var som barnet luktade på och samtalade om kryddan, vilken 

färg kryddan hade samt konsistensen på färgblandningen. 

 

Tabell 1: Bearbetad data från observationer. 

 Stämmer helt 

 

Stämmer delvis Stämmer inte alls 

Är pedagogen 

aktiv i 

aktiviteten? 

X1, X2, X3 X4  

Berättar 

pedagogen om 

materialet för 

barnen? 

X1, X2, X3 X4  

Ställer 

pedagogen 

frågor till 

barnen om 

materialet? 

X1, X2, X3 X4  

Är pedagogen 

positiv till 

materialet? 

X1, X2, X3 X4  

Uppmuntrar 

pedagogen 

barnen till 

materialet? 

X1, X2, X3 X4  

Visar 

pedagogen 

intresse och 

nyfikenhet 

kring 

materialet? 

X1, X2, X3 X4  

  



17 

 

Tabellen visar i vilken kategori pedagogerna placerades i beroende på hur de uppträdde under 

observationen. X1 till X4 är beteckningar på de tillfrågade pedagogerna. 

 

Hur uppfattar pedagogerna det växtmaterial som tillhandahölls i 

undersökningen? 

I intervjuerna blev pedagogerna tillfrågade om deras uppfattning av att arbeta med ett tilldelat 

material om växtarter i barngruppen. Pedagog X1, X2, och X3 var positiva till materialet och 

ansåg sig kunna bygga vidare på det och gav förslag på hur man kan utveckla både aktiviteten 

och materialet. Pedagogerna tyckte att aktiviteten var rolig och såg det som något positivt som 

kan arbetas vidare med, de uppfattade inget som var mindre bra med kryddfärgerna eller 

aktiviteten. Pedagog X2 svarade på intervjufrågan om denne ansåg att aktiviteten hade 

möjlighet att utvecklas: ”Man kan säkert utveckla på andra sätt, kanske hälla i pärlsocker 

och salt. Vad händer om man häller i mjöl”. Pedagogen svarade på frågan om huruvida denne 

upplevde arbetet med det färdigställda materialet: ”Det var kul, vi har arbetat med grönsaker 

som man kan måla med. Det är skönt att veta som pedagog att det inte är farligt att smaka, 

det kan göra ett moment väldigt jobbigt och vara där och säga nej. De måste få utforska på 

sitt sätt”.  

Pedagog X4 ansåg också att materialet kan byggas vidare på men hade önskat mer kunskap 

om ämnet för att kunna föra den vidare till barnen, denne pedagog svarade på frågan om 

materialet hade potential för utveckling: ”Det var lite speciellt och jag kände att jag blev 

tagen på sängen, jag visste inte hur jag skulle introducera detta för barnen. Man måste visa 

på barnen vad det här och där är. Jag kanske skulle frågat om de skulle känna på färgerna, 

eller att jag skulle känna på det”.  

Pedagog X1, X2 och X3 berättade och samtalade med barnen om materialet och undersökte 

detta tillsammans med barngruppen, kryddfärgerna benämndes och undersöktes. Pedagogerna 

ställde frågor till barnen såsom om barnen kände igen vilken krydda det var som barnen 

smakade och luktade på. Barnen fick möjlighet att undersöka med alla sina sinnen och 

pedagogerna provade på och visade barnen hur man kunde undersöka materialet. Pedagog X1, 

X2 och X3 valde att känna på materialet med händerna och uppmuntrade barnen att göra lika 

dant. Flera utav barnen iakttog vad pedagogerna gjorde och blev själva nyfikna på att känna 

på kryddfärgerna. Pedagogerna var aktiva och positiva till aktiviteten, de fångade upp vad 

barnen gjorde och var intresserade för hur aktiviteten utformade sig tillsammans med barnen.  

Pedagog X4 samtalade i korthet med barnen under aktiviteten, pedagogen upplyste barnen om 

hur man kan måla med färgerna. Pedagogen frågade barnen vad figurerna kunde föreställa 

samt diskuterade i korthet med ett utav barnen att färgen var kladdig. Pedagogen frågade 

barnen om de vågade smaka eller känna på färgen, ett av barnen skakade på sitt huvud och 

började måla med kryddfärgerna igen. 
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Sammanfattning av resultat 
 

När pedagogerna fick frågan om hur de arbetar med växtarter i förskolan så svarade samtliga 

att genom att vara tillsammans med barnen ute i naturen så kunde ett samspelande lärande ske. 

Alla pedagoger var överens om att det är lättare för barnen att känna igen och lära sig om 

växter om de hade material framför sig. Alla pedagoger ansåg att om man berättar om naturen 

i naturen så blir lärandet på ett för barnen förståeligt plan. Pedagogerna var väl medvetna om 

vikten av hur de arbetar för att ge barnen kunskap inom ämnet växtarter är avgörande för 

barnens lustfyllda lärande.  

Sammanfattningsvist så visar resultaten att pedagogerna X1, X2 och X3 arbetar med läran om 

växtarter genom att ha en växt tillgänglig för barnen. Observationerna visade tydligt att dessa 

pedagoger var väl medvetna om hur de introducerade kryddfärgerna för barnen och på vilka 

olika sätt färgen kunde upptäckas. Pedagog X4 svarade i intervjun att denne var osäker på hur 

denne arbetade med växtarter i förskolan men berättade att under vissa årstider kunde vissa 

växter identifieras med barnen.  

Vid frågan om ifall pedagogerna ansåg att deras eget engagemang och uppmuntran påverkar 

barnens vilja att lära sig mer om växtarter svarade samtliga pedagoger att de ansåg att det 

spelade stor roll. Pedagog X3 och X4 ansåg att om de inte själva var engagerade i läran om 

växtarter skulle barnens vilja till kunskap om ämnet påverkas. Resultatet av observationerna 

visade att pedagog X1, X2 och X3 var engagerade till hög grad och samtalade med barnen 

under aktivitetens gång. Uppmuntran och berättande om materialet förekom. Pedagogerna 

utforskade kryddfärgerna tillsammans med barnen då de erbjöd barnen till att lukta, smaka 

och känna på kryddfärgen.   

I denna frågeställning var observationen ett större hjälpmedel för att besvara frågan, men 

pedagogerna blev tillfrågade om hur de upplevde att arbeta kring materialet jag hade med mig. 

pedagogernas tanke och upplevelse av materialet spelade roll på hur aktiviteten utformades 

för barnen. Tre av fyra tillfrågade pedagoger upplevde aktiviteten och materialet som lärorikt, 

roligt och något som de kunde bygga vidare på. Den fjärde pedagogen ansågs sig osäker och 

kände att denne inte visste hur denne skulle introducera materialet till barngruppen. I 

efterhand reflekterade dock pedagogen över sig själv och kom fram till hur denne kunde ha 

utfört aktiviteten och presenterat ämnet på ett annat sätt.  
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Diskussion  
 

I denna del diskuteras det resultat som framkommit i undersökningen. Metoderna som använts 

till att få reda på mina frågeställningar har varit användbara.  

Metoddiskussion 
Vad jag lärt mig i min undersökning är att observationer och intervjuer är goda metoder att 

använda tillsammans då pedagogernas syn på lärandet av växtarter kan synliggöras i 

observationer, för att sedan styrkas i intervjuer med dessa pedagoger. Detta behandlas av 

Johansson och Svedner (2010) där kvalitativa intervjuer tillsammans med kvalitativa 

observationer, är den grundläggande metoden för att få fram informationen som man ofta 

söker.  

Första metoden som användes var observation, här kunde jag observera aktivitetens gång för 

att se hur pedagogerna kan arbeta med ett färdigställt material av växter. Observationen 

spelades in med videokamera vilket var till stor hjälp när dessa skulle transkriberas. Först 

tänkte jag använda mig utav löpande protokoll, men efter att ha reflekterat kring metoden 

insåg jag att risken var stor att något skulle missas då protokollet fylls i och jag inte längre 

tittar på aktiviteten. Fördelarna med videoobservation gentemot löpande protokoll, är att 

risken med att missa något räknas bort då aktiviteten finns på videofilm. Aktiviteten kan 

dessutom spelas upp ett flertal gånger för att analyseras och transkriberas. Röster och gester 

kommer även med under videoobservationen, vilket bidrar till uppfattningen om hur 

pedagogerna upplevde det färdigställda materialet. 

Intervjuerna genomfördes i ett rum som används till matsal på en utav avdelningarna. Under 

sista intervjun kom det in barn ett flertal gånger för att titta på vad jag och respondenten 

gjorde. Nu i efterhand hade det varit bättre att hitta ett ostört rum där inte barn eller personal 

ofta besöker för att minska risken att bli avbruten.  

Resultatdiskussion 
Resultatet av min studie visar att samtliga respondenter ansåg att deras roll som pedagog är 

avgörande för barnens vilja och nyfikenhet till läran om växtarter, de ansåg att deras 

uppmuntran och engagemang påverkar barnens lärande av ämnet. Thulin (2006) beskriver att 

vad barnen i förskolan kan lära sig beror på hur pedagogen planerar och genomför sin 

undervisning. I läroplanen för förskolan står det att: förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö (Skolverket, 2010).  

Genom observationerna visade det sig att tre av fyra pedagoger var aktiva under aktiviteten 

och samtalade med barnen om materialet och hur det utfördes, de tre aktiva pedagogerna 

utforskade materialet genom att lukta, känna och smaka på kryddfärgerna. Detta kopplar jag 

till Karolina Johansson och Helena Lahtis examensarbete (små barn och naturvetenskap, 2009) 

där de refererar till Björneloo m.fl. (2003). Författarna beskriver att om man sätter fokus på 

antalet idéer, i detta fall olika metoder att upptäcka materialet, så kan barnen bli medvetna om 

att man kan undersöka något på flera olika sätt. Detta kan bidra till att barnen själva blir 

medvetna om deras tänk.  
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Pedagog X4 frågade barnen om de vågade smaka eller lukta på kryddfärgerna. Man kan tänka 

sig att om pedagogen hade valt själv att smaka på kryddfärgerna, som de övriga pedagogerna 

gjorde, så kanske barnen hade blivit nyfikna och velat prova på att utforska materialet på det 

sättet.  Något intressant är också resultatet från observationen med pedagog X4 gentemot 

intervjun med samma pedagog. Pedagogen ansåg att dennes engagemang och intresse 

påverkar barnen vilja att lära sig om växtarter, men under observationen var pedagogen aktiv 

till viss del. Eftersom observationen ägde rum innan intervjun finns det en möjlighet att 

pedagog X4 kände att denne inte utförde aktiviteten på ett lustfyllt och engagerat sätt när 

sedan intervjun ägde rum. Pedagogen reflekterade dock med sitt agerande under aktiviteten 

och kom fram till att denne kunde ha frågat barnen om de ville känna på kryddfärgen, och att 

även pedagogen själv kunde ha känt på materialet. Jag är nöjd med valet av intervjufrågor, då 

frågan om hur pedagogen upplevde det färdigställda materialet i aktivitet med barnen, fick 

denna pedagog att tänka efter och komma fram till en slutsats. Som pedagog är man aldrig 

färdiglärd, och vad jag har lärt mig i min utbildning är att frågan om varför man agerar eller 

utför en handling på ett visst sätt, är viktig att ställa sig själv för att kunna reflektera över sin 

roll, samt sin egen personutveckling. Detta anser jag att pedagog X4 gjorde på ett bra sätt. Att 

vara kritisk till sig själv kan vara besvärligt för vissa, i synnerhet i samband med andra 

människor. 

Pedagogerna var överens om att genom att ha ett material av växter framför sig så är det 

lättare för barnen att förstå sambandet och få en helhetsbild på vad olika växter är. I 

läroplanen för förskolan står det att det är verksamhetens uppdrag att barnen ska få ges tid till 

utomhusvistelse både i planerade och oplanerade aktiviteter i naturmiljö. Detta är viktigt då 

barn behöver en varierad miljö och tillgång till olika aktiviteter under dagen (Skolverket, 

2010).  

Tre av de fyra pedagogerna erbjöd barnen att smaka, känna och lukta på kryddfärgerna efter 

att de själva gjort det, vilket skapade nyfikenhet hos barnen som provade på efter att 

pedagogen visat på och testat hur materialet kunde utforskas. Detta passar in på vad Säljö 

(2000) skriver. Enligt honom så sker lärande i interaktion mellan flera individer och det är 

genom det sociokulturella sammanhang vi samspelar med varandra till ny kunskap. Genom att 

smaka, lukta och känna kan barnen utforska materialet med flera sinnen, detta anser jag är bra 

material att tillämpa i förskolan, till exempel för de allra yngsta barnen där mycket av deras 

utforskande sker genom att smaka och känna på olika föremål. Klaar (2013) beskriver i sin 

avhandling hur barnen skapar kunskap om naturen genom att använda sig utav ett 

undersökande arbetssätt samt att lära sig att vistas i naturen. I läroplanen för förskolan står det 

att: förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturkunskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen (Skolverket, 2010, s. 10). 

Samtliga pedagoger ansåg att deras engagemang och uppmuntran var avgörande för barnens 

lärande. Dahlberg, Moss och Pence (2007) lyfter fram vikten av närvarande pedagoger som 

finns där för barnen och uppmuntrar, utmanar och fördjupar kunskapandet och 

meningsfullheten som i sin tur gör lärandet lustfyllt. Det gäller att ta vara på det som barnet 

vill få fram och fånga deras avsikter, så att lärandet blir lustfyllt. Johansson (2003) 
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uppmärksammar pedagogers medverkan till att barn skapar nyfikenhet och utforskar 

omvärlden. Genom att pedagogen tar vara på barns upptäckter kan denne uppmuntra barnet 

till att vara nyfiken. Det gäller att som pedagog synliggöra barns lärande, detta framställs 

genom att hjälpa barnen till att bli medvetna om vad de kan och då de lär sig. Detta stämmer 

överens med vad pedagog X3 svarade under intervjun om hur denne ser på sin egen roll för 

barns lärande om växtarter. Samtliga pedagoger ansåg att materialet kunde vidareutvecklas 

och att det inte fanns något negativt med växtmaterialet. En utav pedagogerna svarade att fler 

kryddfärger kan tillämpas för att utveckla materialet. Detta passar ihop med Vikströms 

avhandling (2005) där pedagogens roll beskrivs till barns lärande som viktig. Om pedagogen 

har en idé om framförandet av en aktivitet och är tillräckligt motiverad för att nå målet, så 

uppnås ofta detta. Det är också av stor vikt att pedagogen lyssnar in barnen och tar reda på 

vad barnen tycker om aktiviteten samt vad som gör aktiviteten intressant för barnen (Elfström 

m fl., 2008). 

Pedagog X1, X2 och X3 hade tidigare arbetat med ätbara färger då de målat med annan frukt 

och grönsaker. Detta gör att pedagogerna är bekant med idén om kryddfärger men har inte 

tidigare arbetat med det specifika materialet om kryddor. Dessa tre pedagoger hade lättare för 

sig att introducera kryddfärgen för barnet medan pedagog X4, som var helt obekant med 

kryddfärgens konsistens och användning, hade det svårt att introducera materialet för barnen. 

Detta framkom under intervjun där pedagogen fick frågan om hur denne uppfattade 

kryddfärgerna i aktiviteten. Hade pedagog X4 varit bekant med materialet sen tidigare hade 

resultatet kunnat variera. 

 

 

Tillförlitlighet 
Jag är medveten om att resultatet kan variera beroende på vilken förskola som undersöks. I 

min undersökning om pedagogers arbete med läran om växtarter i förskolan har fyra 

pedagoger fått svara på de intervjufrågor som ställts och blivit observerade i varsin barngrupp. 

Intervjufrågorna är sammanställda utav mig och godkända av min handledare.  

Då fyra pedagoger observerats kan man inte anse att urvalet är representativt för Sveriges 

förskolpedagoger. I framtiden kan det vara lägligt att genomföra en större undersökning med 

ett mer representativt urval. 

 

Framtida arbeten 
Ett förslag på framtida arbeten är en längre undersökning, där pedagoger tilldelas liknande 

material som i detta arbete, och ges chansen att själv vidareutveckla detta material. Efter en 

tid följs arbetet upp med en undersökning om hur materialet utvecklats. Något som vore 

intressant är att göra samma undersökning på olika förskolor för att kunna se ett eventuellt 

mönster.  
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Vad har jag lärt mig för mitt framtida yrke 
Något jag lärt mig under detta examenarbete är att kunskap om växtarter i förskolan är viktigt 

för att kunna bevara den ekologiska mångfald vi har. Genom att ha kunskap om växtarter 

uppmärksammas dessa och då kan även kunskapen om bevarandet av växtarter ökas. Jag 

anser att man redan i tidig ålder ska börja med arbetet kring växtarter. Detta är viktigt då det 

enligt min uppfattning inte arbetas tillräckligt med i förskoleverksamheten. Jag har lärt mig att 

man kan arbeta med läran av växtarter på flera olika sätt. När jag letade efter ett lämpligt 

material på webbsidan nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Nationellt 

resurscentrum för biologi och bioteknik, internetsida, hämtad 2014-04-17) fann jag flera olika 

aktiviteter som passar förskolebarn. Jag har även lärt mig att pedagogens roll till barns lärande 

av växtarter kan vara avgörande då samtliga pedagoger ansåg att deras engagemang och 

uppmuntran till ämnet bidrog till barns lärande, samt att om de inte själva var intresserade 

fanns det risk att barnen inte heller skulle visa intresse. 
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Bilagor 
Här presenteras de bilagor som medverkat i undersökningen. Samtliga bilagor är numrerade. 

Bilaga ett 
 

Hejsan! 

Jag heter Emelie Carlsson och läser på förskollärarprogrammet via Karlstads Universitet. Jag 

är nu inne på min sjätte termin av sju och det är dags för examensarbetet. Mitt arbete kommer 

att handla om hur pedagogerna arbetar kring läran om växtarter inom förskoleverksamheten.  

Jag kommer att erbjuda pedagogerna på förskolan material som sedan ska användas i 

barngruppen. Jag kommer att utföra observationer i barngruppen för att studera hur materialet 

används och till vilken fördel det har för att öka kunskap och nyfikenhet hos barnen inom 

ämnet. Jag kommer att använda mig utav videokamera för att kunna samla in så mycket 

information som möjligt, syftet är att hitta ett roligt och lärorikt sätt att arbeta med växter.  

Inga namn kommer att finnas med i det färdiga arbetet utan alla medverkande kommer att 

vara anonyma. Barnens namn kommer att avkodas vilket innebär att namnet kommer att 

ändras till X1 t.o.m. X16. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas både under pågående 

arbete eller efter att observationen ägts rum. Videoinspelningen är endas tillägnad mig till mitt 

examensarbete och kommer att förvaras på säkert ställe där ingen obehörig kommer ha 

tillträde. All videoinspelning kommer att förstöras när min vetenskapliga studie är avslutad. 

Alla personer under 18 år måste ha vårdnadshavarnas medgivande, därför vill jag att du/ni 

som är vårdnadshavare för Ert barn skriver under denna blankett för tillåtelse att jag använder 

mig utav videoobservation av Erat barn till min vetenskapliga studie. Kryssa i följande 

alternativ. 

 

Jag tillåter att mitt barn videoinspelas………JA………NEJ……… 

Barnets namn:________________________________________________________ 

Vårdnadshavares 

underskrift/er:________________________________________________________ 

Ort och datum:_______________________________________________________ 

 

Vid frågor kontakta gärna mig, tack på förhand! 

Emelie Carlsson 

Telefon: 076-219-72-06 
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Mail: carlsson.emelie@hotmail.com 

 

Bilaga två 
 

Hejsan! 

Jag heter Emelie Carlsson och studerar på förskolärarprogrammet via Karlstads Universitet. 

Nu är jag inne på min sjätte termin av sju och det är dags för examensarbetet och därför 

hoppas jag att kunna få intervjua Er. Mitt arbete kommer att handla om hur pedagogerna 

arbetar kring läran om växtarter i verksamheten. 

Intervjuerna kommer att vara frivilliga och respondenten kan närsomhelst bestämma sig att 

avbryta intervjun. Inga namn på respondent, förskola eller kommun kommer att publiceras 

utan allt sker anonymt. Jag kommer att använda mig utav inspelningsverktyg för att kunna 

transkribera intervjun i efterhand. Allt material som samlats in under intervjun kommer att 

förstöras efter att mitt arbete är slutfört. Intervju frågorna kommer att handla om hur 

pedagogerna ser på läran om växtarter och vilka förutsättningar/hinder pedagogerna har för att 

öka kunskapen om ämnet till barnen. 

Jag kommer att ringa Er och boka en tid då det passar Er att få bli intervjuade. För att 

godkänna min förfrågan om att få intervjua Er vad god underteckna med namn, ort och datum.  

Vid frågor kontakta gärna mig 

Emelie Carlsson 076-219-72-06 

 

 

Namn:______________________________________________________________________ 

Ort och 

datum:______________________________________________________________________ 
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Bilaga tre 
 

Intervjufrågor 

 

Hur arbetar du kring läran om växtarter? 

 

Varför arbetar du på det sättet? 

 

Anser du att din uppmuntran och ditt engageman påverkar barnens vilja att lära sig mer om 

växtarter? 

 

Varför tror du att det påverkar? 

 

Hur upplevde du att det var att använda dig utav ett tilldelat material om växter? 

 

Vad tycker du var bra? 

 

Vad fungerade mindre bra? 

 

Kunde aktiviteten utvecklats på något sätt? 
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Bilaga fyra 

Observations manual 
 

Är pedagogen aktiv i 

aktiviteten? 

 

  

Berättar pedagogen 

om materialet för 

barnen? 

 

  

Ställer pedagogen 

frågor till barnen om 

materialet? 

 

  

Uppmuntrar 

pedagogen barnen 

till att arbeta med 

materialet?. 

 

  

Är pedagogen positiv 

till materialet? 
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Bilaga fem 

Recept ätbara kryddfärger 
 

 1 Liter vatten 

 2 dl socker 

 4 msk potatismjöl 

 Olika kryddor 

Gör så här: Koka upp ca 8 dl vatten i kastrull, tillsätt socker. Övriga 2dl av vattnet blandas ut i 

enskild bunke med potatismjölet. När potatismjölet och vattnet vispats ihop tillsätts detta i 

kastrullen med vatten och socker. Rör om tills det att smeten tjocknat. Häll innehållet i fyra 

till fem olika små behållare. Ta en krydda till varje behållare och tillsätt efter eget behag. När 

kryddblandningen svalnat något är detta klar att användas. 

Tips! Du kan även tillsätta krossade blåbär, hallon m.m. istället för kryddorna.  

 


