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Abstract 

The purpose of my study is to investigate children’s thoughts about nature, its resources and 

how we are allowed to act in nature. In my study I’ve used qualitative interviews with 10 

children from two different preschools to answer my questions. The results shows that the 

children’s thoughts are different depending on which preschool they go to. All of the children 

appear to have big knowledge about how to act in nature but only half of them think that we 

should take care of it. After this study I now know that the children have an urge to learn but 

only if they find the subject interesting and if the teachers can manage to make it relevant for 

every individual. I found out that I would’ve needed more time and to use observations as 

well to find out why it was such a big difference in knowledge between the preschools.  
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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att undersöka vad barn har för uppfattning kring naturen, dess 

resurser samt hur vi ska förhålla oss till den. I min studie har jag valt att använda mig av 

kvalitativa intervjuer tillsammans med 10 barn från två Grön flagg-certifierade förskolor för 

att kunna besvara mina frågeställningar. Resultatet i min studie visar på en blandad 

uppfattning och kunskap kring ämnet beroende på vilken utav de två förskolorna de går på. 

Samtliga barn har en bred kunskap kring hur vi ska förhålla oss till naturen men dock har 

enbart hälften av barnen uppfattningen om att vi inte behöver värna om naturen. Mina 

slutsatser från studien är att barn har en enorm vilja att lära sig om de anser att ämnet är 

relevant och intressant utifrån deras egna erfarenheter och kunskaper. En större inblick över 

varför skillnaden mellan barnen på de olika förskolorna är så stor hade krävts mer tid för att 

kunna besvara.   

Nyckelord 

Barn, förskola, natur, naturfrågor, hållbar utveckling, intervjuer, kunskap, grön flagg, kemi, 

naturvetenskap  
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Inledning 
Begreppet ”hållbar utveckling” fick sin internationella spridning 1987 då 

Brundtlandskommissionen definierade hållbar utveckling som en utveckling där man ser till 

så att nästa generation kan tillgodose sina behov utan att vi äventyrar den möjligheten när vi 

tillgodoser våra behov idag (FN, u.å.). Det är en stor risk med dagens behov och 

befolkningstillväxt att nästa generations behov äventyras och inte kan tillgodoses (Elfström, 

Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014). Att inte glömma är att dagens barn är de som blir 

morgondagens vuxna och vi lämnar en värld i obalans där människor handlar som om 

föroreningar och skräpet vi kastar i naturen försvinner (Elfström et al., 2014). Vi människor 

har under tusentals år levt och utvecklats tillsammans med naturen och det vore en stor förlust 

om vi inte lär ut de erfarenheter som tillkommit under alla dessa år till nästa generation 

(Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman, 2011). 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska arbeta för att barnen 

ska få en förståelse över hur vardagsliv och arbete kan bidra till en bättre miljö även för 

framtiden. Verksamheten ska även bidra till att barn förstår sin delaktighet i naturens 

kretslopp. En forskningsartikel (Lozic, 2015) visar på att barn lär sig att agera för en hållbar 

utveckling genom undervisning för miljön. De får då samtidigt även möjlighet att ta till sig 

fakta om naturen samt få chansen att uppleva naturen och naturfenomen. Intresse, kunskaper 

och värderingar grundläggs under tidiga år därför är förskolan en bra startpunkt för detta 

arbete. Förskolan ska kunna bidra till att barn får en ökad medvetenhet kring sambandet hos 

människor, djur och växter samt hur vi påverkar det ekologiska kretsloppet 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

Det här examensarbetet kommer därför att handla om barns uppfattningar kring naturen och 

vad den ger oss människor, men även hur de upplever att vi ska förhålla oss till naturen. Det 

känns viktigt att verkligen ta reda på barnens uppfattningar kring naturen och vad den tillför 

oss människor eftersom det är en viktig del i människans vardag och i samhället. Det känns 

även viktigt att ta reda på barnens uppfattningar kring hur vi människor ska förhålla oss till 

naturen.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är, genom att fokusera på barn i Grön flagg-certifierade förskolor, ta 

reda på deras uppfattningar kring naturen, vilka resurser naturen tillför oss människor, som till 

exempel syre, samt hur man ska förhålla sig till naturen.  

 

Frågeställningar 

I min studie kommer jag att utgå ifrån de här frågeställningarna: 

 

 Vilka uppfattningar har barn kring vad vi får av naturen? 

 Vilka uppfattningar har barn kring hur vi ska vara gentemot naturen?  
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Forskning- och litteraturbakgrund 
Definition av hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling blev introducerat av miljövetaren Lester Brown. Lester menade 

att hållbar utveckling handlar om en utveckling som inte äventyrar kommande generationers 

förutsättningar till att tillfredsställa sina behov samtidigt som vi tillfredsställer dagens behov. 

En hållbar utveckling är ett samspel av ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet. Hållbar 

utveckling är även ett helhetsperspektiv som knyter samman en mängd ämnen i skolan och 

förskolan, då barn ska få möjlighet att utveckla ett intresse för miljöfrågor och hur de själva 

kan påverka sin livsstil för att skapa en hållbar utveckling (Naturskyddsföreningen, 2015). 

Förskolan ska sträva efter att barn utvecklar ett förhållningssätt till natur och miljö som syftar 

till en hållbar utveckling (Skolverket, 2010). Barnen ska få möjlighet att utveckla förståelsen 

kring sin delaktighet i naturens kretslopp, hur människor, natur och samhälle påverkar 

varandra men även hur barn kan bidra till en bättre miljö inte bara i nutid utan även för 

framtiden. En positiv framtidstro där barnen samtidigt förstår hur deras egna handlingar 

påverkar miljön är något förskolan ska sträva efter (Skolverket, 2010). Det är viktigt att rikta 

sitt fokus mot de yngre barnen eftersom de blir en förebild för kommande generationer som i 

sin tur kan påverka miljön på ett positivt sätt, för en hållbar utveckling (Lozic, 2015). 

Certifiering inom Grön flagg 

Stiftelsen ”Håll Sverige Rent” tror på att det krävs en handlingskraft från nästa generation för 

att anta utmaningarna i miljön som vi står inför. De har därför skapat ett verktyg för förskolor 

som vill arbeta aktivt och långsiktigt mot en hållbar utveckling. Detta för att göra barn 

medvetna och få en ökad förståelse kring vår påverkan på miljön samt hur vi kan förbättra vår 

situation. Grön flagg är ett miljöarbete som funnits sedan 1996 och det är ungefär sextio 

länder runt om i världen som deltar i arbetet som riktar sig mot en hållbar utveckling. För att 

förskolor och skolor ska bli certifierad inom Grön flagg krävs det att alla i verksamheten är 

involverade i arbetet. Verksamheten röstar fram ett utvecklingsområde att arbeta med under 

ett till två års tid, en handlingsplan och en redogörelse över hur verksamheten har arbetat med 

utvecklingsområdet ska sedan skickas in till stiftelsen och därefter godkännas för att bli 

certifierade inom området. Efter att ha blivit certifierade inom ett utvecklingsområde väljer 

man ett nytt. Det finns sex olika utvecklingsområden och när man blivit certifierade inom 

samtliga fortsätter man att arbeta kontinuerligt inom alla områden (Håll Sverige rent, u.å.).  

Hur kan vi göra barn medvetna om en hållbar utveckling? 

Verksamheten ska sträva efter att skapa en förståelse kring en hållbar utveckling, det är både 

viktigt och en bra startpunkt för arbetet kring den hållbara utvecklingen i förskoleåldern 

eftersom det är då ett intresse samt kunskaper och värderingar bildas. Verksamheten ska bidra 

till en ökad medvetenhet kring hur vi påverkar det ekologiska kretsloppet 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Drougges (1996) teori visar på att det är viktigt att barn 

blir miljömedvetna tidigt, teorin utgår ifrån en trappa med sex olika steg som barnen måste ta 

sig upp på för att faktiskt bli miljömedvetna. Trappan med de olika stegen handlar om att 

varje individ behöver få möjlighet att spendera tid i naturen för att utveckla en trygghet för 

den. När det har skett kan individen lära sig om naturen och dess innehåll genom att iaktta, 

samla samt sortera naturens material. Naturens kretslopp och den biologiska mångfalden får 

individen en förståelse för genom att befinna sig i naturen kontinuerligt, därefter kan man lära 

sig att påverka naturen positivt. Drougge (1996) påpekar att upplevelserna individen får i 
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naturen är de som skapar ett miljömedvetet tänk, en som nästan aldrig får möjlighet att 

uppleva naturen har svårt att förstå sambandet mellan människa och natur. Mårtenssons et al. 

(2011) forskning bekräftar Drougges teori med att barns naturvistelser och kontakt med 

naturen kan vara det som avgör den framtida generationens medvetenhet och kunskap kring 

det hållbara arbetet för vår planet.  

För att individen ska kunna ta det sista steget upp på trappan krävs det att individen tar 

ställning till hur människan kan ta hand om och vårda vår natur och miljö. Detta utvecklas 

senare till att man blir delaktig och kan påverka miljön positivt själv genom att till exempel 

plocka skräp från naturen (Drougge, 1996). Även Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) bekräftar 

att det krävs att barnen får vara ute och uppleva naturen för att själv kunna förstå hur de 

påverkar miljön. Får barnet möjligheten till att spendera tid i naturen och bli mer medveten får 

de ett förhållningssätt som kan gynna den hållbara utvecklingen. Persson (2008) påvisar också 

att intresset och engagemanget hos individen påverkas positivt om de får svar på sina olika 

frågor de har kring miljön och hållbar utveckling, men även hur pedagogen använder sig utav 

olika inlärningsstilar för att se till varje individs behov har betydelse. Thulin (2010) påpekar 

att barnens frågor visar på en nyfikenhet och ett sätt att närma sig det naturvetenskapliga 

kunskapsområdet, samt menar hon på att en naturvetenskaplig process kan vara ett 

intresseväckande innehåll för barn.  

Tidigare forskning 

Goldberg och Trolles (2010) studie visar att barnen har en bred kunskap kring naturen, dock 

väldigt ytlig. Alerbys (1998) avhandling visar både barn som har en ren och oförstörd bild av 

världen men också barn som har en förståelse kring miljöförstöringen som sker i dagens 

samhälle med både avgaser och nedskräpning. Drougge (1996) poängterar att det är viktigt att 

fokusera på det positiva med naturen och miljön samt hur vi kan bevara den och vara rädda 

om den.  

Barnen i Goldberg och Trolles (2010) studie ser samband mellan den mänskliga 

miljöförstöringen och hur det påverkar djuren, de anser dock att det är få barn av de som 

deltog i undersökningen som kan uppnå strävansmålet kring hur människan påverkar miljön. 

Goldberg och Trolle (2010) poängterar att läroplanens strävansmål kring att verksamheten ska 

lägga stor vikt vid natur och miljöfrågor är för brett samt påpekar att det blir problematiskt för 

pedagogerna att förstå vikten av arbetet men även hur de ska arbeta med det eftersom det inte 

finns något konkret i texten. Goldberg och Trolle (2010) drar slutsatsen att barnen inte har fått 

den kunskapen kring miljön som de anser att de borde ha på grund av det svåra och breda 

läroplansmålet. Fristorps (2012) avhandling visar dock på att läroplanen (innan revidering) 

var tydlig med att poängtera att barn ska få möjlighet att utveckla en förståelse kring naturens 

kretslopp och människans delaktighet i den.  

Perssons (2008) avhandling riktar sig mer mot barnens användning av olika begrepp och 

begreppsuppfattning. Detta i samspel med den naturvetenskapliga undervisningen som kan 

knytas till olika miljösammanhang, då Persson menar på att olika ekologiska begrepp kan 

vara en bra utgångspunkt för att få ett helhetsperspektiv kring miljön och den hållbara 

utvecklingen. Persson (2008) påpekar att begreppsutvecklingen inte är det samma som 

kunskapsutveckling, dock kan det vara något av värde för att uppnå kunskapsmålen. 

Avhandlingen visar ganska stora skillnader på elevernas utveckling av de olika begreppen, 

vilket kan bero på pedagogernas begränsningar över att fånga upp varje enskild individs 

utvecklingspotential. 
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Teoretiska utgångspunkter 
I min studie har jag valt att utgå ifrån Piagets konstruktivistiska teori då jag anser att det 

stödjer min studies struktur och planering. Under studiens gång har jag valt att använda mig 

utav individuella intervjuer för att ta reda på varje barns kunskap samt uppfattning kring 

naturen, dess resurser och hur vi ska förhålla oss till den. Under intervjutillfällena valde jag 

även att använda olika artefakter för att barnen lättare skulle associera till verkligheten, sina 

egna erfarenheter samt kunskaper.  

Det konstruktivistiska perspektivet utgår ifrån att barn redan tidigt har skaffat sig egna 

uppfattningar och kunskaper kring naturvetenskapliga fenomen, vilket innebär att kunskapen 

är olika för varje individ (Elfström et al., 2014). Det är pedagogernas uppgift att ta reda på 

individens erfarenheter och kunskaper för att därefter planera ett projekt eller en aktivitet som 

bemöter varje individ på deras kunskapsnivå. Lärandeprocessen kan se olika ut för varje 

individ men den ska leda fram till ett bestämt svar (Elfström et al., 2014). Piaget (Kroksmark, 

2011) menar på att varje individ har ett assimilationsinstrument som hjälper att strukturera 

upp varje erfarenhet till verkligheten. Detta innebär att barnet behöver ha stött på ämnet, 

fenomenet eller artefakten som diskuteras tidigare för att kunna associera till sina egna 

erfarenheter och därmed utvecklas utifrån dem (Kroksmark, 2011).  

Det konstruktivistiska synsättet riktar sig mot att barn ska tillåtas vara aktiva i verksamheten 

samt få möjligheter till att styras av sin egen nyfikenhet (Elfström, et al., 2014). Piaget 

(Elfström, et al., 2014) menar på att barnet inte får möjlighet att förstå en situation eller ett 

fenomen om pedagogerna inte låter barnet upptäcka det själv, utan väljer att tala om det för 

barnet. Barnet ska först få möjlighet att få konkreta erfarenheter utan vuxnas förklaringar och 

därefter kunna utveckla ny kunskap. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

Urval 

Jag har valt att fokusera på Grön flagg-certifierade förskolor eftersom de arbetar kontinuerligt 

med naturfrågor och för en hållbar utveckling. De två förskolorna jag valde att utföra studien 

på ligger i grannkommunerna med varandra. Innan jag valde just de två specifika förskolorna 

tog jag kontakt med förskolecheferna för att få information kring vilka områden inom Grön 

flagg de var certifierade i och valde då de två förskolor som var certifierade inom samma 

område för att få ett rättvist resultat som möjligt. Skillnaden mellan förskolorna är att den ena 

ligger ute på landet medan den andra ligger mitt inne i en by.  

Efter att förskolecheferna på de två förskolorna godkänt att jag fick utföra min studie i 

verksamheten tog jag kontakt med förskollärarna för att få hjälp utav de att välja ut några av 

de äldsta barnen. Anledningen till att jag valde att göra det var eftersom jag ville få så mycket 

som möjligt ut av min studie och kände att förskollärarna kunde välja ut några barn som inte 

är blyga och kan tala för sig. På samtliga förskolor blev fem barn i åldrarna 4-5 år utvalda att 

delta i studien. Två flickor och tre pojkar på den ena förskolan, samt tre flickor och två pojkar 

på den andra förskolan. Alltså totalt tio barn, fem flickor och fem pojkar som jag har valt att 

ge fiktiva namn.  

Datainsamlingsmetod 

Val av metod är av stor betydelse för en studies validitet (Bjereld et al., 2009). Det är viktigt 

att utgå ifrån sin frågeställning för att ta reda på vad man verkligen vill få ut av 

undersökningen och därefter fokusera på vilken metod som ger en mest data som gynnar 

undersökningens syfte och mål (Bryman, 2011). För att kunna bilda sig en uppfattning över 

barns kunskap och förståelse är intervjuer ett utmärkt hjälpmedel (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Avsikten med att intervjua barn är att få de till att berätta om sina tankar 

och kunskaper kring ett specifikt område (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Frågorna, deras formulering och uppföljning av barnens svar är inte det enda som har en 

betydelse för intervjusituationerna, det krävs även att man skapar en kontakt med barnet. Utan 

barnets samarbetsvilja får man inte veta något eller ut något av intervjun (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000). Det är därför viktigt att tänka ut och välja en lugn plats där 

barnet känner sig tryggt och kan koncentrera sig utan störandemoment, samt att man använder 

sig utav någon typ av bandinspelning eftersom det krävs ögonkontakt och engagemang för att 

bibehålla barnens intresse för intervjun. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) 

poängterar också att det är viktigt att se över sina intervjufrågor samt se över hur lång tid det 

kan tänkas ta att ställa alla frågorna, barnen tröttnar och tappar koncentrationen snabbt, ju 

yngre desto snabbare. 

Eftersom jag ville få svar på barnets kunskaper och uppfattningar kring naturen och den 

hållbara utvecklingen ansåg jag att intervjuer tillsammans med barnen var den metod som 

kunde användas för att få svar på mina frågeställningar. Bryman (2011) skriver att fördelar 

med intervjuer där framförallt öppna frågor ställs är att respondenterna kan svara med sina 

egna ord samt att det lämnar utrymme för ovanliga samt oförutsedda svar på frågorna 

(Bryman, 2011). Jag har valt att använda mig utav kvalitativa intervjuer i min studie. I 

kvalitativa intervjuer förutsätts det att intervjuaren följer upp det som sägs och kan vara 

intressant för studien. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) påpekar att individuella 
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intervjuer är till att föredra om syftet är att få kunskap kring den enskildes uppfattning om ett 

visst fenomen, då barnen påverkar varandra i en gruppintervju. Jag valde därför att utföra 

individuella intervjuer med barnen för att få en inblick i den enskildes kunskap och 

medvetenhet kring naturen. Jag tog fram intervjufrågor som jag ansåg vara öppna och skulle 

ge mig ett rättvist svar på mina frågeställningar i studien (se Bilaga 2). I efterhand ser jag 

dock att mina intervjufrågor inte var ställda som öppna frågor utan frågor där ett ja eller nej 

svar fanns väldigt nära till hands. Intervjuerna ledde ofta till följdfrågor eftersom barnen oftast 

svarade ja eller nej, då jag ställde frågan varför eller varför inte för att gå djupare in på ämnet.  

Procedur 

Innan intervjuerna utfördes skickades det ut ett information- och samtyckesbrev till 

föräldrarna som fick skriva under för att deras barn skulle få medverka i studien (se Bilaga 1). 

Jag tog även kontakt med både förskolecheferna och förskollärarna för att förmedla och 

förklara min studies syfte.  

Under intervjutillfällena valde jag att använda mig utav en diktafon för att spela in hela 

intervjun. Detta för att kunna fokusera och få en bra kontakt med barnet, samt ansåg jag att 

det gav mer möjlighet till att fånga upp barnens tankar och utgå ifrån de för att få en inblick i 

deras kunskap. Det viktigt att vara lyhörd och kunna följa upp de svaren man får på intervjun, 

vilket underlättas om en bra bandspelare används (Bryman, 2011). Om jag hade valt att 

anteckna samtidigt som jag utförde intervjun tror jag att barnet hade tappat fokus snabbare 

eftersom jag hade fokuserat mer på att hinna skriva ner allt som sades istället för att fokusera 

på barnet och deras intresse. Det tror jag hade inneburit att jag inte hade fått ut så mycket som 

jag hade velat av intervjuerna. Varje intervju tog ungefär 4-5 min vilket innebar att jag fick 

40-50 min intervju att transkribera. 

 

Validitet och Reliabilitet 

Jag valde att ställa samma frågor till alla barn som deltog, samtidigt ställdes frågor utifrån 

individens visade intresse och kunskap. Jag utförde intervjuerna tillsammans med barnen på 

en plats som valdes ut av förskollärarna som de ansåg var en plats där barnen kunde känna sig 

trygga. En del barn upplevde jag blev stressade då det fanns en del störningsmoment på den 

ena förskolan, jag upplevde att de inte riktigt vågade öppna sig på samma vis som på den 

andra förskolan där det inte var något större störningsmoment. Dock märkte jag att några av 

barnen på den andra förskolan stressade sig igenom sina svar eftersom de blev avbrutna i sin 

lek. De tog sig ändå tid att svara på frågorna men i slutet av intervjun kände jag att de började 

skruva på sig för att få gå ut till sin lek igen. Jag valde då att avsluta intervjun när jag 

upplevde att de kände sig klara med intervjutillfället.  

 

Etik 

Det finns några etiska principer för svensk forskning som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet att ta hänsyn till under en 

forskning (Bryman, 2011). Data som undersökningen genererar till ska endast användas till 

examensarbetet och inte diskuteras med till exempel förskolechefen kring något som kan ha 

observerats, material får inte lämnas ut om någon ber om information kring en viss situation 

eller ett visst barn som de vet att du har observerat eller intervjuat. Efter examensarbetet är 
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klart får du inte spara anteckningar, ljudfiler, intervjuer eller enkäter som du har samlat in 

eftersom obehöriga inte ska kunna ta del av informationen och sprida den vidare. Det är 

därför viktigt att avidentifiera platser, förskolor samt deltagarna i studien så ingen kan känna 

igen varken personen eller platsen (Löfdahl, 2014). Det är viktigt få ett samtycke från 

samtliga deltagare i studien, gärna skriftlig, dock har de all rätt till att avbryta utan att 

förmedla orsak under helt studiens gång (Vetenskapsrådet, 2011). 

Jag använde mig utav samtliga etiska principer så som informationskravet som syftar till att 

jag måste informera de personer undersökningen berör vad det innebär att delta samt att det är 

frivilligt och att man när som helst under undersökningen fick hoppa av. Samtyckeskravet var 

också en viktig del då deltagarna samt vårdnadshavarna hade rätt att bestämma över deras 

medverkan i studien, ett godkännande från vårdnadshavarna var ett krav. Även 

konfidentialitetskravet skulle uppfyllas vilket syftar till att alla personuppgifter ska förvaras så 

att obehöriga inte kan komma åt de, samt nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som 

samlats in bara får användas till forskningsändamålet (Bryman, 2011). Jag valde även att 

avidentifiera allt redan från början genom att inte skriva ner varken förskolans namn eller 

barnens namn på något utav dokumenten, jag har använt mig utav fiktiva namn på barnen. 

 

Analys och databearbetning 

Alla tio intervjutillfällen gav mig en data på ungefär 40-50 minuter. Jag valde att använda mig 

utav datorn då jag skulle gå igenom all data eftersom jag föredrar att skriva på datorn direkt 

och skriver fortare på tangenter än med penna. Då jag skulle transkribera min insamlade data 

startade jag diktafonen och sedan skrev jag allt som sades i ett dokument. Efter att allt var 

nedskrivet gick jag igenom diktafonen och alla intervjuerna igen för att se om jag missat 

något viktigt som sades. När all data var nedskrivet i ett dokument valde jag att göra ett nytt 

dokument där jag skrev upp vilka frågor som jag utgått ifrån under mina intervjuer (se Bilaga 

2) och därefter skriva in varje enskilt svar under frågorna. Det ställdes en del följdfrågor till 

barnen, dock kopplat till utgångsfrågorna, svaren jag fick på dessa följdfrågor valde jag att 

skriva ner under utgångsfrågorna inom parenteser för att lättare förstå vad som sagt och vilket 

som var kopplat till vilken fråga.  

Efter att ha sammanställt och jämfört alla svar på mina intervjufrågor samt följdfrågor valde 

jag att använda mina frågeställningar som rubriker för att få en överblick över hur jag kan se 

att jag fått svar på dem.   
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Resultat och analys 
Vilka uppfattningar har barn kring vad vi får av naturen? 

Den första frågan som ställdes under intervjutillfällena var vad de ansåg att natur var för något 

då sex utav tio barn kunde förklara begreppet natur genom att beskriva det som skog, träd, 

bär, utomhus och djur. Fyra utav tio barn kunde inte relatera till ordet natur. Eftersom det var 

min allra första fråga som jag ställde så valde jag att förklara begreppet natur är för att kunna 

fortsätta och få ut mest möjligt av intervjuerna. När jag förklarat begreppet natur var det dock 

inget utav barnen som tillade något utan de svarade bara genom att nicka.  

Människan får syre och material från naturen 

För att ta reda på vad barnen ansåg att vi får av naturen och vilka resurser naturen har så var 

det enbart sex utav barnen som svarade på denna fråga. Fem utav barnen var eniga om att det 

är från naturen vi får syre, som gör att vi kan leva. Lisa förklarade det genom att säga ”Träden 

är viktiga, de gör så att vi lever. Vi får syre från dem”. Kalle förklarade att ”Den ger oss luft, 

det vi andas ut andas dem in och det dem andas ut andas vi in. Så det är lite tvärtom” (syftade 

på växterna). Lisa menade också på att vi får vatten från naturen och att vi får papper från 

träden. De barnen som inte riktigt kunde relatera till frågan svarade genom att rycka på 

axlarna, samt börja samtala om andra saker. 

Är naturen viktig? 

En fråga kring om vi verkligen behöver naturen ställdes också då Malin förklarade ”Ja, för att 

hundar och allt ska kunna gå ut och gå och kissa. De har ju ingen toa inne”. Kalle menade på 

att det är viktigt med naturen genom att berätta ”För annars kan vi inte få någon luft och då 

kan man dö. Vi får luft från växter, det är därför man ska vara snäll mot växter”. Det var dock 

ett antal av barnen som inte var helt övertygade om att vi faktiskt behöver naturen.  

 

Vilka uppfattningar har barn kring hur vi ska vara gentemot naturen? 

Ska vi värna om naturen och hur gör vi det? 

Sju utav barnen ansåg att det var viktigt att värna om naturen eftersom vi människor behöver 

den. Malin påpekade det genom att förklara att det är viktigt att ta hand om naturen för att den 

ska må bra. Några utav barnen valde även att berätta hur man som människa kan värna om 

naturen. Lisa, Anna och Kalle förklarade att vi tar hand om naturen genom att inte kasta skräp 

samt plocka upp skräp som hittas i naturen. Johan och Per ansåg att det handlade om att inte 

hugga ner träd. De flesta ansåg att man inte får bryta grenar från träden samt att man inte får 

skräpa ner, men en del kunde inte riktigt förklara vad som hade hänt om man hade skräpat ner 

eller brutit av grenar från träden.  

Skräp och natur, hör det ihop? 

Under intervjuerna tog jag fram olika artefakter så som en metallburk, papper, plastpåse, 

bananskal och en äppelskrutt. Jag valde att berätta för barnen att jag hade varit på picknick 

och att jag hade allt detta med mig. Efter att jag kände mig färdig med min picknick ville jag 

kasta skräpet och frågade då barnen om jag fick kasta det i naturen? Lisa, Anna, Per, Kalle 

och Johan menade på att det var enbart äppelskrutten som fick kastas i naturen. De berättade 

att det blir till föda för fåglarna samt att nedbrytarna tar äpplet ner till jorden. Kalle förklarade 

genom att säga ”Äpplet får du kasta för fåglarna kan äta upp det, det är snällt för då tar man 
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hand om fåglarna ju”. Ungefär hälften av barnen poängterade att fåglarna kunde dö av det 

andra skräpet eftersom de nog skulle tro att det var mat. Malin, Linda och Emma höll med om 

äppelskrutten men de ansåg även att bananskalet var okej att kasta i naturen medan Johan och 

Per förklarade att det fanns gift i bananskalen så även om det kom från en frukt fick man inte 

kasta det i naturen. Malin berättade att pappret också gick bra att kasta eftersom det blev jord 

efter ett tag precis som äppelskrutten och bananskalet. Jakob ansåg att det var enbart 

metallburken som fick kastas i naturen och Niklas påpekade att allt skulle kastas i soptunnan 

så hans pappa inte skulle bli arg.  

Kalle delade upp allt skräp i olika högar samtidigt som han sa ”Allt ska sorteras, allt är olika. 

Allt är lika, men olika”.  
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Diskussion 
Jag valde två förskolor med liknande certifieringar inom Grön flagg och hade därför 

föreställning om att det inte skulle skilja mycket på barnens svar. Jag blev förvånad när min 

vision inte stämde alls. Jag upplevde tyvärr en hel del störningsmoment under tiden jag hade 

mina intervjuer på förskolan inne i byn. En av pedagogerna gick runt i rummet under samtliga 

intervjuer, dels för att vattna blommor samt ställa sig i dörröppningen för att samtala och 

diskutera (högljutt) med vårdnadshavare som var där för att hämta sina barn. Detta trots att 

jag påpekade om att det skulle vara en lugn och trygg plats där vi kunde sitta avsides utan 

störande moment.  Jag tänker att det kan ha påverkat mitt resultat eftersom jag märkte att 

barnen blev distraherade av pedagogen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är 

tydliga med att poängtera att platsen för intervjutillfället har en stor betydelse. En lugn plats är 

viktig för att barnet ska kunna koncentrera sig och inte bli störd. De beskriver också vikten av 

att välja en plats där det inte kommer in pedagoger eller andra personer med jämna 

mellanrum. Jag bad pedagogerna att välja en trygg och lugn plats till mig eftersom jag inte var 

bekant med den förskolan och tyvärr blev jag placerad på en mindre bra plats. 

Resultatet i min studie visar på en väldigt blandad kunskap kring natur och dess resurser. Det 

som förvånade mig mest i min studie var att det var ungefär hälften utav barnen som inte 

kunde relatera till ordet natur. Efter att jag förklarat begreppet natur ansåg de dock inte att det 

var viktigt att värna om naturen. Även i Goldberg och Trolles (2010) examensarbete kunde 

man se en brist på kunskap kring vad natur är för något. Vetenskapsrådets rapporter 

(Hedefalk, 2014) visar på ett minskat intresse hos de yngre barnen för natur. Under både min 

studie samt under Goldberg och Trolles (2010) studie kan vi ha mött barn med just detta 

ointresse. Persson (2008) uttrycker att det finns stora skillnader på barns begreppskunskaper 

och poängterar att det kan bero på pedagogers misslyckande i att fånga upp varje enskild 

individ i lärandet, dock på grund av det höga antalet barn i barngruppen. Persson (2008) och 

Thulin (2010) påpekar att intresset hos individen är beroende av engagerade pedagoger som 

använder sig utav olika inlärningsstilar för att se till varje individs behov.  

Resultatet av min studie visar på en markant skillnad mellan förskolorna vilket har gjort att 

jag automatiskt har jämfört de med varandra. Jag kan se i mitt resultat att kunskapen om natur 

är betydligt lägre, av någon anledning, på den förskola som är placerad mitt inne i en by, 

jämfört med förskolan ute på landet där jag fick mer respons och konkreta svar från barnen. 

Enligt Drougge (1996) samt Barr et al. (2011) krävs det att barn får möjlighet att vara ute i 

naturen och få uppleva och undersöka naturens alla resurser för att få en ökad förståelse kring 

vad natur och hållbar utveckling är, samt hur barnet själv kan påverka den. Barn i Sverige har 

otroligt stora möjligheter tack vare allemansrätten att besöka och uppleva olika sorters natur, 

trots det blir barns möte med naturen mer sällsynta (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 

2013). Jag kan inte genom min studies metod dra någon slutsats kring om kunskapsbristen är 

låg på grund av få eller inga upplevelser samt utforskande i och av naturen eller om de hängde 

upp sig på begreppet natur som var något främmande. Mina spekulationer och tankar går dock 

kring om förskolan inne i byn hade möjlighet att bege sig ut till en skog i närheten, samt om 

möjlighet fanns, kunna utforska naturen på något vis. Spekulationerna går dit eftersom 

förskolan hade en väldigt liten utegård med nästan enbart asfalt, och utsikten bestod av villor, 

bilar och hus.  

Jag upplevde dock att samtliga barn på båda förskolorna hade kunskap kring nedskräpning 

samt hur man ska förhålla sig till naturen, men enbart hälften hade kunskapen kring 
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nedskräpningens betydelse för djur och natur. Alerbys (1998) avhandling och Palmers (1995) 

forskning styrker mitt resultat genom att poängtera att det är vanligare hos de yngre barnen att 

de tänker på det direkta och konkreta handlandet när diskussionerna handlar om miljön, 

barnen nämner då ofta att man inte bör skräpa ner eller att man ska plocka upp skräp. Det 

framkommer tydligt i Alerbys (1998) avhandling och i Palmers (1995) forskning att djuren är 

den centrala associationen till att inte skräpa ner. Det är djurens välbefinnande och behov av 

skydd mot miljöförstöringen som är i fokus och barnen syftar till att det är djuren som blir 

mest påverkade på ett negativt sätt. Det framkommer i såväl min undersökning som i 

Goldberg och Trolles (2010) att det är många av barnen som relaterar nedskräpning och 

miljöförstöring till djuren och att de blir mest påverkade. Jag kunde se att en del barn hade en 

bredare och djupare kunskap inom ämnet vilket inte är helt ovanligt och kan mest troligt bero 

på barnets intresse för ämnet. 

Jag anser att barnen på förskolan ute på landet hade en ganska bred och djup kunskap kring 

naturen och samspelet mellan natur och människa. Jag upplevde också att de hade en kunskap 

kring naturens resurser och vad den tillför oss. Det märktes tydligt att de hade haft arbete 

kring skräp och sortering samt hur djuren påverkas av människors handlingar, men även kring 

nedbrytningsprocessen. Barnen visade även en stor kunskap kring syre, att naturen och träden 

tillför syre till oss vilket gör att vi kan leva. Helldén et al. (2013) påpekar att barn som får vara 

delaktiga och få sätta sin prägel på ”undervisningen” har bättre förutsättningar för att lära sig 

än de barn som bara får observera och stå vid sidan om. Det märktes att barnen i förskolan på 

landet, genom hur de svarade och resonerade kring intervjufrågorna, att de hade fått vara 

delaktiga i projekten och samtidigt få utveckla ett större intresse. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) står det att verksamheten ska lägga grunden så att barnen skapar ett 

varsamt förhållningssätt till natur och miljö samt förstå sin egen delaktighet. Detta anser jag 

att förskolan har gjort då barnen på denna förskola var väldigt medvetna om vad man fick och 

inte fick göra i naturen, samt att de kunde förklara varför. Två av barnen ansåg också att det 

var dumt att hugga ner träd. Även i Goldberg och Trolles (2010) examensarbete samt i 

Alerbys (1998) undersökning var barnen medvetna om att det inte är bra att hugga ner träd. 

Barnen i min studie drog slutsatsen av att vi inte får någon luft om vi hugger ned träd medan i 

Goldberg och Trolles (2010) samt Alerbys (1998) undersökning nämnde barnen att djuren tar 

skada. I Alerbys (1998) undersökning framkom det även att barnen hade kunskap kring 

konsekvenserna av nedhuggning av träd, så som den globala skogsskövlingen. Det ska dock 

påpekas att barnen i Alerbys (1998) undersökning är i skolåldern och äldre än barnen i min 

samt Goldberg och Trolles (2010) studie.  

Vilken påverkan har barngruppens storlek på deras möjlighet för lärande? 

Det är mer krävande av pedagoger med en stor barngrupp för att kunna se till varje individs 

och behov och intresse. Jag kunde se en skillnad på förskolorna där jag utförde min 

undersökning då det var en god personaltäthet med mindre barn på förskolan ute på landet 

jämfört med lite personal till en stor barngrupp i förskolan inne i byn. Det var kanske så att 

pedagogerna på förskolan inne i byn inte hade tillräckligt med resurser och tid för att 

verkligen samtala och reflektera tillsammans med barnen kring olika naturfrågor.  

Thulin (2010) menar på att om barn får möjlighet så ställer de frågor, de vill veta och de vill 

lösa problem. Barns frågor är betydelsefulla både för erövring av men även för det 

naturvetenskapliga arbetet eftersom att ställa frågor utgör en viktig aspekt. Thulin (2010) 

påpekar också att frågorna som barn ställer är viktiga eftersom de är ett uttryck från barnets 

vilja att förstå någonting. Frågorna visar även vilket intresse barnet har och vad de anser vara 
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meningsfullt, det kan även utgöra en viktig didaktisk utgångspunkt. Det som blir 

betydelsefullt i en situation där barnen ställer frågor är hur erfarenheten tas hand om samt på 

vilket sätt pedagogen kan vägleda barnet vidare i sitt kunskapssökande (Thulin, 2010). För att 

kunna bemöta varje enskilt barns funderingar och frågor krävs det att pedagogerna har 

möjlighet och tid till att samtala, reflektera samt finnas där som stöd under tiden barnen 

utforskar och upplever naturen. Enligt de allmänna råden för förskolan (Skolverket, 2016) är 

kommunikationen mellan pedagoger och barn beroende av personaltätheten i barngruppen.  

Hur pedagogernas kunskap och syn påverkar barns möjlighet till kunskapsutveckling 

Enligt Zetterqvist och Kärrqvists (2013) rapport har pedagogernas kunskap kring ämnet en 

stor betydelse för att kunna ha en utvecklande undervisning med barnen. Drougge (1996) 

stödjer deras rapport genom sin teori kring trappan där han menar på att det krävs en 

engagerad pedagog som själv har kunskapen och har tagit sig till det sista trappsteget för att 

kunna motivera samt lära barn kring miljön och hållbar utveckling. Zetterqvist & Kärrqvist 

(2013) visar att pedagoger som använder sig utav ett förhållningssätt där barnen tillåts berätta 

sina tankar och får chansen att diskutera samt reflektera, får mer respons och kan se en 

tydligare utveckling hos barnen. Pedagoger som förstår betydelsen av barns idéer och 

intressen kommer troligtvis vilja fördjupa sina egna kunskaper kring ämnet, det är därför 

viktigt att pedagogerna får möjligheten till kompetensutveckling (Zetterqvist & Kärrqvist, 

2013). Barn är nyfikna på sin omvärld och det är pedagogens uppgift att bemöta individens 

nyfikenhet. Kunskapen som barnen skaffar sig blir personlig och den skiljer sig ofta från 

vuxnas kunskap kring naturen, dock är det pedagogens uppgift att få barnen till att förstå de 

vuxnas sätt att se på naturen (Zetterqvist & Kärrqvist, 2013). Det kan vara så att pedagogerna 

anser att ämnet är så pass viktigt i dagens samhälle att de per automatik undervisar och 

föreläser för barnen kring problematiken över hur miljön och naturen ser ut idag. Det istället 

för att bemöta individen utifrån sin livsvärld och varken fokuserar på deras intresse eller 

kunskap kring ämnet utan fokuserar enbart på läroplansmålen. 

Thulin (2010 samt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) poängterar att det är viktigt 

att rikta barnens uppmärksamhet mot vardagliga händelser eller situationer som blir 

meningsfullt och förståeligt för barnen. Ställs barnen inför konkreta problem kan de utifrån 

sina erfarenheter och kunskaper upptäcka både nya men också avancerade lösningar. Det kan 

dock uppstå en del hinder om pedagogen planerar verksamheten utefter sina egna 

föreställningar om vad barn har för kunskaper. Det gäller att inte ta barns kunskaper för givna 

utan att ha samtalat och diskuterat tillsammans med dem. Vid händelser där pedagogerna tar 

för givet att barnen har en bredare och djupare kunskap än vad de egentligen har kring ett 

ämne kan göra det väldigt svårt för barnen och kanske till och med oförståelig. Om 

pedagogerna däremot tar för givet att kunskapen är väldigt låg jämfört med vad den faktiskt är 

kan leda till att barnen tycker det är väldigt tråkigt och blir då ofokuserade. Verksamheten ska 

utgå ifrån barnen samt stärka deras intresse för att de ska kunna erövra nya kunskaper och 

erfarenheter (Utbildningsdepartementet, 2010). Det handlar om att vara en aktiv, lyhörd och 

engagerad pedagog som vågar utmana barnen i deras kunskaper, utifrån deras erfarenhet. 

Även att våga utmana sig själv som pedagog och ta upp ämnen som känns osäkra för en själv, 

kan mycket väl leda till ett starkare band mellan pedagogen och barnet eftersom de lär sig 

tillsammans och får en kunskap om ämnet tillsammans som ingen av parterna hade innan. 

Som pedagog är det viktigt att fokusera på barnens intresse och inte sina egna intresse eller 

det man tror och tycker att barnen ska ha kunskap kring, vilket kan vara en utmaning. Var 

närvarande, var aktiv och framförallt våga.  



 

14 

 

Reflektioner och tankar kring studiens tillvägagångssätt och resultat 

Genom min undersökning har jag lärt mig att inte ta för givet att jag vet vilken kunskap barn 

besitter. Innan undersökningen hade jag en föreställning om att barn som arbetar kontinuerligt 

med Grön flagg på förskolan hade en stor kunskap kring allt som har med natur och hållbar 

utveckling att göra. Men under studiens gång har jag insett att man inte kan ta för givet att 

barn tar till sig det kunskapen som pedagogerna lär ut, det handlar mycket om hur 

pedagogerna bemöter barnen utifrån deras intresse och erfarenheter och hur de kan fånga upp 

varje individ kring ämnet. Det handlar också om att en del barn inte känner något speciellt 

intresse för ämnet och fokuserar därför på det som intresserar individen. En del utav barnen 

överraskade mig enormt med hur mycket kunskap de hade kring naturfrågor och dess resurser, 

det var till och med en del som de pratade kring som jag inte ens hade lagt en tanke på innan 

att det är så det fungerar i naturen. Jag blev även förvånad över en del barns ytliga kunskap 

kring natur då jag förväntade mig mer. Men var det verkligen rimliga förväntningar jag hade 

när jag skulle ut och möta dessa barn? Jag tror, som jag skrivit innan, att det kan bero mycket 

på barnens eget intresse för naturfrågor samt pedagogernas kunskap att fånga upp varje 

individ i projektet. 

Jag upplever att det är ungefär bara hälften av barnen som jag intervjuade som når upp till 

läroplanens strävansmål (Skolverket, 2010) som syftar till att barn utvecklar en förståelse och 

ett intresse kring naturens olika kretslopp samt hur människor och natur påverkar varandra. 

Även Goldberg och Trolle (2010) ansåg genom sitt resultat att alla barn inte nådde upp till 

läroplanens strävansmål. Det är dock inte något krav eftersom det är ett strävansmål och inte 

ett uppnåendemål. Är det rimligt att ställa krav på att barn i den åldern ska ha en djupare 

kunskap inom ämnet?  

Forskning (Lozic, 2015) visar på att man kan lära barn i väldigt tidig ålder kring natur och 

hållbar utveckling. Lärandet handlar dock inte bara om kunskaper utan det är viktigt att barn 

får möjlighet att på ett konkret sätt uppleva naturen och dess resurser för att bilda sig en 

uppfattning och hitta ett meningsfullt sammanhang mellan begrepp, diskussioner och 

verklighet. Det är dessa upplevelser som kan väcka en nyfikenhet, ett intresse och en längtan 

att få lära mer (Helldén et al., 2013). Därför handlar det mer om, anser jag, att ge barnen 

möjlighet till att uppleva och upptäcka naturen och dess fenomen istället för att ”undervisa” 

barnen kring ämnet. Det är då kunskapen kommer, tror jag.   

Det är otroligt svårt att avgöra i min studie vad bristen på kunskapen kring natur kan bero på. 

Jag hade behövt mer tid men även behövt använda mig utav fler metoder för att 

undersökningen skulle kunna visa ett resultat där man hade kunnat se var det verkligen brister. 

Jag hade behövt intervjua pedagogerna men även observerat under arbete kring naturfrågor 

och under projektarbetet Grön flagg. Detta för att kunna fördjupa min studie samt få ett 

helhetsperspektiv på hur verksamheten arbetar med Grön flagg projektet och naturfrågor, hur 

pedagogerna använder sig utav de olika begreppen och hur engagerade barnen är. Min studie 

har därför för lite data för att kunna visa ett resultat där man kan se om kunskapsbristen beror 

på barns ointresse för natur, pedagogernas oförmåga att fånga upp varje individ eller om 

begrepp som natur inte används i arbeten kring naturfrågor. Studien visar dock på samma 

resultat som i andra avhandlingar, studier och forskningar, det är inget som skiljer sig mycket 

från tidigare forskning utan den stärker ytterligare tidigare forskning.  

Metoden jag valde att använda mig utav i min studie var intervjuer och jag anser att jag gjorde 

rätt val utifrån mina frågeställningar eftersom det var barnens kunskap jag ville undersöka 
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kring. För att få veta barns kunskap krävs det också att man frågar barnen kring ämnet, det 

hade kunnat förstärkas med ytterligare en metod som en observation som jag nämnde tidigare 

för att få se barnen i ett sammanhang kring projektarbete som Grön flagg men även hur de 

agerar när de utforskar och upplever naturen. Jag kan dock se i efterhand att jag inte ställde de 

öppna frågorna till barnen som var min tanke från början, utan det blev mer ja eller nej-frågor. 

Även detta kan ha påverkat min studies resultat då jag kanske hade fått ut mer svar från 

barnen om jag hade ställt mer öppna frågor till dem. Att generalisera Grön flagg-certifierade 

förskolor utefter min studies resultat anser jag inte är möjligt eftersom min studie visade på 

hur fantastiskt olika kunskaper barnen besitter trots att förskolorna arbetar utifrån samma 

områden, ämnen och projektplan. För att kunna generalisera förskolorna krävs det en 

betydligt större studie där fler Grön flagg-förskolor deltar och blir involverade.  

Vidare forskning 

Det hade varit otroligt spännande att få gå tillbaka till förskolorna igen och göra en djupare 

undersökning, en jämförelsestudie, kring hur pedagogerna uppfattar arbetet med naturfrågor 

och Grön flagg samt hade det varit intressant att få observera hur arbetet på förskolan gick till. 

Det hade även varit otroligt spännande att göra en jämförelsestudie där förskolor som ligger i 

en by eller stad jämförs med förskolor som ligger lite mer avsides eller ute på landet, alla 

certifierade inom Grön flagg, för att se om skillnaden är lik min studie och för att kunna göra 

en generalisering.   

Även en jämförelsestudie med en Grön flagg-certifierad förskola och en utan någon 

certifiering eller inriktning kring utomhuspedagogik hade varit intressant att göra. 
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Bilaga 1 

Hej alla föräldrar! 

Jag heter Emelie Eriksen och är lärarstudent vid Karlstad Universitet. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete i kemi. Arbetet är en undersökning innehållande intervjuer med barn.  

Därför behöver jag ert medgivande till att intervjua ert barn. Intervjun kommer att handla om 

barnens tankar kring hur människor påverkar naturen och miljön. För att kunna fokusera på 

barnens svar i intervjun kommer jag spela in dem, det är dock bara jag som kommer att ha 

tillgång till inspelningen och kommer endast användas i arbetet. Barnens namn, förskola samt 

ort kommer att behandlas konfidentiellt. 

Efter att examensarbetet är färdigt och godkänt kommer allt material att raderas. Tyvärr 

kommer jag inte att hinna intervjua alla utan kommer slumpvis välja ett antal barn. 

Naturligtvis är det frivilligt att delta och får när som helst avbryta deltagandet om ni eller 

ert/era barn ångrar sig. Undrar ni över något kan ni ringa eller mejla mig. 

Tack på förhand  

Emelie Eriksen 

Tel: XXX            Mail: XXX 

Mitt barn får delta i studien:                 Ja ____                Nej_____ 

Barnets namn:________________________________________________________ 

Förälders underskrift:________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Vad är naturen för någonting? 

 

Är det viktigt att ta hand om naturen? Varför/varför inte? 

 

Får man göra vad man vill i naturen? Varför/varför inte? 

 

Hur kan vi ta hand om naturen? 

 

Behöver vi naturen? Varför/varför inte? 

 

Vad gör naturen för oss? 

 

Jag har varit på picknick och jag hade allt detta med mig (Metallburk, papper, 

bananskal, äpple och en plastpåse). Får jag kasta detta i naturen? Varför/varför inte? 


