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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
Idag förs globala diskussioner om naturen och miljön då människors levnadssätt hotar 
klimatet, därför anser vi att det är viktigt att även ta reda på barns tankar kring naturen. Vi 
menar också att de upplevelser vi har av naturen, från vår barndom, speglar vår syn på naturen 
idag eftersom vi idag värnar om naturen och även miljön. Tar vi som pedagoger reda på hur 
barn tänker kring naturen får vi också ökad förståelse för hur vi ska bemöta förskolebarnen, 
för att medvetandegöra naturen och miljön. 
 
Syfte: 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på förskolebarns tankar om vad de uppfattar att natur är 
och vilka upplevelser de har av naturen. Med upplevelser menar vi såväl deras erfarenheter av 
som deras känslor för naturen. 
 
Metod: 
I vår undersökning har vi utgått från kvalitativa intervjuer, där 18 förskolebarnen intervjuats 
parvis av två intervjuare. För att kunna nå förskolebarnens tankar var intervju en lämplig 
metod eftersom man får en djupare bild av barns tänkande kring naturen. Vi lät också 
förskolebarnen måla en teckning i samband med intervjun för att ytterligare ge de ett sätt att 
beskriva sina tankar. I bearbetningen av empirin försökte vi tolka innehållet utifrån barnens 
perspektiv, samt se variationer i barns beskrivningar. Vi är också inspirerade av 
fenomenografin när vi söker förskolebarnens beskrivningar av naturbegreppet. 
 
Resultat: 
Resultatet av vår studie visar många olika beskrivningar av vad natur är för förskolebarn, samt 
att de har varierade kunskaper om naturen. Förskolebarnen har också olika upplevelser av 
naturen där de upplevde utevistelser utan mål eller syfte som mindre roliga. Erfarenheterna 
beskriver barnen utifrån sig själva, familjen och förskolan.  
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Inledning 
Vi är två studenter som går på Lärarprogrammet med inriktning förskola och förskoleklass på 
Högskolan Väst. Vi är båda intresserade av naturen vilket gjorde det självklart för oss att 
profilera oss mot naturvetenskap och teknik i vår utbildning. Under vår verksamhetsförlagda 
utbildning har vi sett att barnen idag inte är ute i naturen i lika stor utsträckning som vi var när 
vi var barn. Vår erfarenhet säger oss att utevistelserna inom förskolan idag oftare innebär att 
vara på gården eller i närmiljön istället för i den fria naturen. Vi har också tagit till oss att barn 
uppfattar och upplever naturen på olika sätt beroende dels på tidigare erfarenheter och dels på 
vilka traditioner de har. I läroplanen för förskolan (Lpfö98 2006) beskrivs pedagogernas 
uppdrag där det ingår att överföra såväl traditioner som att låta barnen utforska sin omgivning. 
Det ingår också att låta barnen få vistas i naturmiljöer för att de ska kunna tillägna sig ett mer 
hänsynsfullt förhållningssätt till natur och miljö (Lpfö98 2006). Vi vill ta reda på hur barn 
tänker kring ämnet natur genom att låta dem beskriva vad de uppfattar som natur. Genom att 
göra intervjuer hoppas vi få förståelse för barnens variationer av tankar kring naturen och hur 
barn tänker, erfar och upplever den. Barnkonventionen (2007) är Förenta Nationernas 
konvention om barns rättigheter som bland annat poängterar hur viktigt det är att lyssna på 
barnet vilket är en anledning till att vi valt att intervjua barn.  
 
Vi minns båda naturen med glädje genom de erfarenheter vi har fått av naturen, därför är vi 
också intresserade av att veta vilka erfarenheter de intervjuade barnen har, samt vilka känslor 
de har för naturen. Genom att få reda på vilka känslor de intervjuade barnen har av 
naturupplevelser får vi en bredare förståelse för deras tankar kring natur. Detta ger 
förhoppningsvis oss ny kunskap i hur vi skulle kunna bemöta barnens tankar och erfarenheter 
samt hur vi kan utvecklas som pedagoger. Vi anser att naturen är en stor del av det svenska 
kulturarvet vilket gör att vi som pedagoger enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98 2006) ska 
föra denna kunskap om naturen vidare. Vi menar också att naturen alltid har haft en stor del i 
förskolans pedagogik och är därför intresserade av förskolebarns erfarenheter av naturen. 
Natur och miljö är också ämnen som globalt är aktuella eftersom samhället diskuterar mycket 
kring hållbar utveckling och varje individs ansvar för miljön och naturen. Detta är ett ansvar 
som också läggs på förskolan vilket kräver att barn tidigt får lära sig om hållbar utveckling. Vi 
vill arbeta mer med naturen i förskolan när vi är färdiga pedagoger därför behöver vi också 
veta hur barnen tänker kring ämnet för att lättare kunna bemöta barnen som färdigutbildade 
pedagoger. Vi är medvetna om att alla barn har olika synsätt och erfarenheter men hoppas 
ändå att vi genom våra intervjuer ska få en inblick i de intervjuades barnens tankar och 
erfarenheter samt att detta kan hjälpa oss i vårt framtida arbete med barn. 
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Syfte och frågeställningar 
Det finns mycket forskning som diskuterar barns utveckling och hur barn tänker men det finns 
inte mycket som handlar om barns tankar kring just natur. Därför har vi valt att fokusera på 
två områden vad gäller tidigare forskning, dels forskning och teorier om hur barn tänker, 
utvecklas och lär men också om forskning kring natur, naturupplevelser och naturvård. 
Eftersom vi inte har hittat material om just små barns tankar kring natur gör detta ämnet 
intressant för såväl oss som blivande pedagoger som för övrig personal inom förskola och 
skola. Vi anser det viktigt att utgå just från barns perspektiv i lärandesituationer för att kunna 
möta dem på deras nivå. Därför vill vi självklart intervjua barn för att senare kunna inta ett 
barnperspektiv i detta område.  
 
Vårt syfte med denna undersökning är att undersöka förskolebarns tankar kring natur, samt 
vilka upplevelser de har av naturen. Detta vill vi veta för att som pedagoger kunna förstå och 
möta barnen på bästa sätt i vårt framtida yrke. Därför har vi utifrån vårt syfte ställt oss 
frågorna:  
 

• Vad uppfattar barn som natur?  
• Vilka erfarenheter har barn av naturen?  
• Vilka känslor beskriver sig barn ha utifrån sina upplevelser? 

 
 

Begreppsdefinition 
Natur 
Enligt Nationalencyklopedin (1994) kan man dela in betydelsen av ordet natur i två större 
delar. I den ena delen menar man någots egenskap eller väsen medan man i den andra delen 
talar om natur i form av den materiella världen och då i synnerhet den av människan 
opåverkade omgivningen som till exempel växter, djur och landområden. Den av människor 
opåverkade naturen är den vi avser när vi beskriver den fria, orörda naturen. Madsen (1999) 
menar i sin tur att begreppet natur är oklart eftersom alla har olika syn på vad natur är. Därför 
behandlas ämnet natur utifrån barnens tankar kring natur, vilket inte behöver stämma överens 
med den fria, orörda naturen.  Alltså är vi intresserade av barns tankar kring natur och detta 
återspeglar också vår studie. 
 
 
Ekologi 
Ekologi beskrivs som en vetenskap om allt levande och deras relationer till sin omgivning 
(Nationalencyklopedin 1991). Vi menar liksom Helldén (1994) att det är de processer som 
sker i naturen. Alltså en tanke om att allting hänger samman på så sätt att det som människan 
gör kan påverka djur och växter men också att djuren och växterna påverkar människan. Det 
kan vara allt från matens kretslopp till hur nedbrytning eller fotosyntesen fungerar. 
 
 

Bakgrund 
Vi redogör här för forskning kring naturens betydelse utifrån olika sammanhang. Vi beskriver 
också vikten av pedagogens förhållningssätt i och med att barnperspektivet beskrivs. Därefter 
redovisas forskning om lek och lekens betydelse samt tidigare forskning om naturvetenskapen 
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och dess begrepp. I vår bakgrund diskuterar vi också relevanta pedagogiska teorier om barns 
utveckling och lärande. 
 

Naturens betydelse 
För att kunna se hur viktig och hur stor del naturen är av oss människor kan man se på hur 
man levt i naturen tidigare. Johansson (2004) beskriver hur människan i 30 000 generationer 
levt som samlare och jägare och då som en del av naturen. I 300 generationer har människan 
levt som bofast och då haft husdjur och brukat jorden medan man i bara tre generationer levt i 
städer och arbetat i industrier avskilda från naturen och den kunskap man haft om naturen 
(Johansson 2004). Granberg (2000) anser att kultur är något som människan har skapat och att 
människan i sin tur är en del av naturen. Eftersom förskolans läroplan (Lpfö98 2006) vill att 
vi ska förmedla kulturarvet måste vi som pedagoger vara medvetna om att naturen är en del 
av denna kultur. Kultur betyder enligt Nationalencyklopedin (2000) odling och beskriver 
vidare att naturen i flera generationer brukats av människan sedan hon blev bofast. 
Läroplanen för förskolan (Lpfö98 2006) menar alltså att man ska överföra ett kulturarv från 
en generation till en annan samt att det är viktigt att vi som blivande pedagoger är medvetna 
om att naturen är del av detta kulturarv. Vi kan se att naturen som ett kulturarv speglas även i 
förskolan eftersom Fröbels lära med barnträdgårdar lade grunden till dagens förskola. 
Johansson (1994) menar att Friedrich Fröbel, som var verksam under 1800-talet, var 
barnträdgårdens anfader.  Vidare menar Johansson (1994) att dessa barnträdgårdar, där 
naturen haft stor inverkan på Fröbels pedagogik, lever kvar i dagens svenska förskolor. Enligt 
Tallberg Broman (1995) lever Fröbeltraditionen kvar eftersom den i Sverige hade stor 
påverkan på pedagogiken under 1900-talets början. Även Björklund och Elm (2003) menar att 
såväl natur, naturfenomen, människors och djurs samspel som miljö är viktiga delar att 
fokusera på i förskolan. 
 
Madsen (1999) har gjort en undersökning om hur vuxna tänker kring natur. I denna 
undersökning har Madsen (1999) fått fram att de vuxna fått sina naturupplevelser i barndomen 
utav nära vuxna vilket han menar särskilt markerar vikten av att barnen får uppleva naturen 
tillsammans med pedagoger och andra vuxna. Pramling (1994) menar också att barn i 
småbarnsåldern lär sig mer än någon gång i livet. Madsen (1999) beskriver hur barn möter 
naturen i TV och böcker istället för i verkliga livet, vilket också Braute och Bang (1997) 
poängterar att barn idag har sämre kontakt med naturen då de inte får några egna upplevelser 
utan att allt ges genom böcker och tv. Johansson (2004) beskriver att bilder och berättelser 
aldrig kan ersätta den verkliga naturen och upplevelsen av den. Detta visar att vuxna men 
särskilt pedagoger har en stor del i barns skapande av naturupplevelser. Tidigare var små barn 
hemma en lång tid istället för att som idag vara på förskolan från cirka ett års ålder, detta 
ställer därför krav på förskolans verksamhet. I och med denna förändring i samhället 
utvecklades också förskolans uppdrag där bland annat vi pedagoger måste arbeta mer 
målinriktat. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att dagens läroplan är 
målstyrd, det är alltså mål att sträva mot för att uppnå barns lärande och utveckling. Det står 
också uttryckligen i läroplanen (Lpfö98 2006) att förskolan skall lägga grunden för ett 
livslångt lärande, målen skall alltså uppnås på sikt och därför blir pedagogens roll viktig. 
 
Naturen idag är något som påverkar oss alla, det förekommer i media såväl som i utbildningar 
och i och med denna information kommer också ett ansvar för naturen. Enligt Lindholm 
(1999) har det skett en förändring i hur vi ser på just naturen och dess resurser, eftersom man 
idag förstår att de inte är obegränsade utan de tar slut. Dessutom menar Lindholm att 
människan idag insett att naturen inte befriar sig från skadliga ämnen av sig självt.  
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Johansson (2004) anser att teoretisk kunskap inte räcker för att förstå hur viktigt det är att 
vårda naturen, utan istället måste man han en känsla för naturen och allt som lever i den. 
Johansson menar att gemensamma upplevelser av naturen ger gemensamma känslor av ansvar 
för naturen. I ett särtryck från två betänkanden, Växa i lärande och Att erövra omvärlden 
(Skolverket 1998) beskrivs hur viktiga natur- och miljöfrågorna har blivit i samhället på grund 
av att vårt eget sätt att leva påverkat utvecklingen negativt. Detta medför också att förskolan 
som verksamhet måste synliggöra dessa frågor för att sätta igång en process som går mot en 
hållbar utveckling (Skolverket 1998). I första hand är det naturen som miljö som poängteras 
och behandlas men detta medför också att det behövs en kunskap om naturen. Förskolan och 
pedagogerna har alltså ett ansvar som utbildningsområde att förmedla kunskap om ämnet 
natur. Därmed blir alltså förskolans läroplan än mer relevant för vår studie då den tar upp 
olika perspektiv på barns lärande om naturen. Bland annat ska förskolan sträva efter att varje 
barn ”utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 
naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur” (Lpfö98 2006, s. 9).  
 
Granberg (2000) menar att barn som får uppleva naturen som små också blir rädda om 
naturen som vuxna vilket vi även såg i Madsens (1999) undersökning. Sellgren (2003) menar 
att TV-program talar till oss ensidigt medan naturupplevelser ger oss ett samtal där båda sidor 
är aktiva, vilket ger oss ett inre avtryck. ”Mina intryck och upplevelser kan ingen ta ifrån mig! 
Jag äger dem!” (Sellgren 2003, s.10). Braute och Bang (1997) anser också att barn genom 
upplevelser och erfarenheter av naturen blir mer positivt inställda till miljövård. Sellgren 
(2003) menar att dessa upplevda erfarenheter gör oss förtrogna med omgivningen, vi får alltså 
en kunskap som inte går att läsa sig till. ”Ett barn växer in i världen genom att erövra den […] 
Men ett barn kan inte ensamt erövra omvärlden” (Skolverket 1998). Alltså är det viktigt att 
barn får uppleva naturen men också att de får göra det tillsammans. Johansson (2004) menar 
att det är viktigt att låta barnen få dessa upplevelser men beskriver också vikten av att natur 
och miljö inte får skiljas åt. Johansson menar att om man är aktsam om naturen när man är 
liten och befinner sig i sin närmiljö, är det troligare att man är rädd om naturen i ett större och 
globalare sammanhang. Detta är något som förskolans läroplan (Lpfö98 2006) poängterar då 
varje barn ska sträva efter att utveckla respekt och omsorg för sin närmiljö.  
 
I läroplanen för förskolan visas betydelsen av hur viktigt det är med naturen och miljön. 
 

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett 
ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla 
förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen 
tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår 
sin delaktighet i naturen kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen 
att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 
bättre miljö både i nutid och i framtid. (Lpfö98 2006, s.7) 

 
För att kunna få reda på vad barn kan om naturen samt naturen som miljö behöver vi alltså 
lyfta fram barns tankar. Detta är något läroplanen (Lpfö98 2006) menar att vi som pedagoger 
ska göra, alltså vi måste utgå från barnens erfarenheter och kunskap. Även Løkken och 
Søbstad (1995) framhåller att vi lätt lägger ett vuxenperspektiv på barn istället för att ta reda 
på hur de verkligen tänker utifrån sin situation och sina behov. 
 

Barnperspektiv 
Halldén (2003); Qvarsell (2003); Barnkonventionen (2007) menar att barnperspektivet 
handlar om att höra barns röster men också att förstå dem i sitt sammanhang. Vidare menar 
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Halldén att barnperspektivet innebär vilken plats barn har i samhället samt vilka upplevelser 
de får och hur dessa upplevelser uttrycks. Qvarsell menar att begreppet barnperspektiv kan 
förklaras på två sätt; dels hur exempelvis pedagoger ser på barn och barns bästa men också 
hur barn ser på sig själva, sitt bästa och sin omgivning. Vi vill visa hur våra informanter ser på 
natur utifrån sig själva men detta leder samtidigt fram till att vi får en kunskap om denna syn, 
alltså skulle man kunna säga att båda förklaringarna blir relevanta i vår studie. Qvarsell menar 
att barnperspektivet kan ge kunskap för såväl pedagogisk teori som praktik eftersom det ger 
medvetenhet om att man kan se på samma företeelse på olika sätt. 
 
Granberg (2000) menar att man alltid måste vara medveten om sitt förhållningssätt, eftersom 
pedagogens roll i barns intresse och ansvar för naturen ligger i att vi är medvetna om att barn 
gör som vuxna gör inte som de säger. Med andra ord man ska leva som man lär. Utgår vi från 
barns tankar och erfarenheter menar Bjervås (2003) att vi ser världen från barnens perspektiv. 
Helldén (1994) beskriver två viktiga egenskaper, hos en pedagog, som bidrar till att barn lär 
sig om sin omvärld. Dels ska man ta reda på barns tänkande om olika företeelser för att kunna 
möta dem där de befinner sig men också för att kunna skapa en utmanande lärandemiljö 
(Helldén 1994). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att barn blir 
delaktiga i sitt lärande just genom att vi som pedagoger lyssnar och ser barnet. I den 
traditionella rollen som pedagog distanserar man sig från barnet på så sätt att man styr 
verksamheten och sedan släpper barnen i fri lek, detta gör att man inte ser barns erfarenheter 
och kunskap då den kommer fram i leken. Istället måste vi möta barnets tankar och 
erfarenheter om sin omvärld, vi måste som pedagoger se helheten för att lek och lärande inte 
kan skiljas åt då de båda påverkar barnets meningsskapande (Johansson & Pramling 
Samuelsson 2007). 
 

Lekens betydelse för lärandet 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver barn som kompetenta och att 
man måste kunna förena barns lek med utveckling och lärande. Bjervås (2003) redovisar olika 
synsätt på det kompetenta barnet och fastslår att oavsett vilket syn vi har på barnet får det 
konsekvenser för pedagogiken.  I och med att Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003) inte skiljer på lek och lärande får det sociala samspelet en viktig roll i detta synsätt. 
Även läroplanen (Lpfö98 2006) menar att samspelet mellan såväl vuxna och barn som barn 
och barn är viktigt i förskolans verksamhet. Björklund och Elm (2003) menar att i detta 
sociala samspel är språket och kommunikationen två stora områden. Kommunikationen 
utvecklas enligt Björklund och Elm dels i samspelet med andra men också i leken eftersom de 
där får uttrycka sig och tolka andras uttryck. Begreppet lek är dock svårt att definiera för att 
det inte bara har en enda funktion eller förklaring utan: ”Lek reflekterar utveckling, lek 
påverkar utveckling och att lek kan resultera i utveckling” (Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson 2003, s.51). 
 
I leken kan de också inta andra barns perspektiv vilket så småningom leder till förståelse för 
andras situation (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). När barn leker sker allting 
samtidigt: de tänker, fantiserar, agerar och talar vilket gör leken till ett lärande. Leken kan 
vara en företeelse där barn blir medvetna om sina talanger och utvecklas mentalt och fysiskt 
(Skolverket 1998). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) har genomfört ett projekt som 
lyfter barns tankar om lek och lärande, där små barn menar att lek hör ihop med förskolan 
medan lärande är skolans ansvar. Enligt barnen själva är leken något roligt som de bestämmer 
själva tillsammans med andra barn fast utan pedagogens påverkan. Små barn har svårt att 
jämföra lek och lärande men det framgår att barnen i görandet kan lära sig, detta görande är 
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ofta lekinriktat. Därför blir alltså barnets lek viktig för att lära sig om naturen eftersom leken 
hör samman med lärandet.  
 

Naturvetenskap och dess begrepp 
Helldén (1994) menar det är viktigt att barn får kunskap om ekologiska processer eftersom 
dessa ger förståelse för hållbar utveckling vilket berör såväl naturen som miljön. Vidare 
beskriver Helldén att barn tidigt skaffar sig erfarenheter om detta, då vanligtvis i vardagen. 
Han beskriver bland annat den empiristiska modellen för lärande på så sätt att all kunskap 
kommer genom våra erfarenheter som i sin tur upplevs genom våra sinnen. Alla 
föreställningar barn har om naturen är högst personliga eftersom de skapats av deras egna 
erfarenheter där också språket får en viktig roll (Helldén 1994). Vidare menar Helldén att 
vuxnas språk kan misstolkas på grund av att vi lägger in ironi, metaforer och andra 
underförstådda meningar som går barnen förbi, barnen tror alltså det de hör.  
 

I en tidning stod det till exempel för några månader sedan: » Havet äter 
sig allt längre in i strandbrinken.« Barnet tolkar det utifrån sina 
erfarenheter och sin sociala bakgrund. Det är därför inte så egendomligt 
att elever menar att jorden verkligen äter eller suger ner löven i marken. 
För den vuxne gäller det att möta barnets beskrivningar med förståelse 
för att ge det möjligheter att pröva och utveckla sitt sätt att beskriva 
fenomenen i omvärlden (Helldén 1994, s.107). 

 
Enligt Helldén (1994) står Children’s science för vad barn tror sig känna till om företeelser 
inom naturvetenskapen samt uppbyggnaderna av dessa tankar, vilket i Norden representeras 
av begreppet vardagsföreställningar. Helldén anser att det senare begreppet är tydligare på så 
sätt att man kan se varifrån dessa föreställningar kommer, från vardagen. Han beskriver hur 
begreppet djur får samma innebörd som däggdjur för barn då de räknar djur som något med 
fyra ben som finns på land, alltså de räknar inte in fiskar och myror som djur. Detta beror på 
att man i vardagsspråket omedvetet beskriver djur just som något på land med fyra ben, vilket 
resulterar i att barn får svårt när nya naturvetenskapliga upplysningar ställs mot deras 
vardagsföreställningar (Helldén 1994).  Helldén beskriver återigen svårigheten med barns 
vardagsföreställningar eftersom det blir en stor klyfta mellan exempelvis barns föreställningar 
om växters näringsintag och vad fotosyntes är eftersom de kan förknippa näringsintag med 
människans ätande. Genom undersökningar har Helldén sett att yngre barn anser att luften är 
viktig för allt levande men att de ändå inte ser hela processen utan exempelvis att luften tar 
slut, inte att den ingår i ett kretslopp. Han kopplar också barns tankemönster till Piagets 
teorier om förändring av tankarnas uppbyggnad.  
 

Låt oss ta ännu ett exempel för att åskådliggöra assimilation och 
ackommodation. En elev har uppfattat ek och lövträd som synonyma 
begrepp. Då hon sedan möter begreppet björk, assimileras detta till 
hennes tankemönster för lövträd. Allt eftersom hon assimilerar andra 
begrepp för lövträd som, alm, al, ask och lind, ackommoderas 
tankemönstret mot det generella och för alla träden gemensamma 
begreppet lövträd  (Helldén 1994, s. 9). 

 
Även Sjøberg (2000) poängterar barns vardagsföreställningar och att det kan uppstå problem 
när de i skolan ska möta de mer vetenskapliga begreppen för samma föreställningar. Alla 
människor har olika erfarenheter vilket blir svårt att möta i skolan men Sjøberg menar ändå att 
man måste möta barnens olika erfarenheter istället för att påpeka att vardagsspråket är fel, 
dock finns undantag där man måste försöka få barnen att överge sina föreställningar eftersom 
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de inte går att bygga vidare på. För att utveckla barns vardagsföreställningar måste man som 
pedagog lyfta fram begreppen och sedan relatera dem till det mer naturvetenskapliga 
synsättet, för att barnet ska få en egen förståelse för dessa begrepp inom naturvetenskapen 
(Helldén, Lindahl & Redfors 2005).  
 
Eva Alerby har gjort en avhandling om hur barn och ungdomar i åldern 7-16 år tänker och 
detta tänkande har hon valt att fokusera kring ämnet miljö (1998). I avhandlingen menar 
Alerby (1998) att barn och ungdomars tänkande är viktigt att ta hänsyn till, och att ta vara på, 
eftersom deras livsvärld avspeglas i deras kunskap och därför måste deras livsvärld 
synliggöras för att skapa en bra lärandesituation. Hon har i avhandlingen bland annat fått fram 
att yngre barn kopplar miljötänkande till nedskräpning i naturen. Barnen tänker först och 
främst på att skydda djuren eftersom skräp kan skada djuren. Samtidigt menar Alerby att både 
barnen och ungdomarna beskriver att nedskräpning i naturen påverkar även människan då de 
inte längre kan använda naturen för avkoppling. Vidare menar hon att massmedia och samtal i 
första hand bidrar till att barnen får kunskap om vår miljö. Hon har i sin avhandling fått 
resultat som visar att barnen vill att lärandet om miljön ska behandlas tydligare i skolan. 
 
Pramling (1994) beskriver i sin studie om kunnandets grunder att hon vill se hur barn 
uppfattar, tänker och förstår olika företeelser i deras omvärld, där naturen är en del av denna 
omvärld. Barnen har bland annat fått berätta om naturen men också fått beskriva vad natur är. 
Det viktigaste i barnens tankar inom detta område menar Pramling är att barnen inte ser några 
samband, alltså att de inte ser hur saker hänger ihop om de inte har en konkret händelse som 
synliggör sambandet. Vidare anser Pramling att synliggörande av dessa samband är av största 
vikt för att barnen ska få denna förståelse.  
 
Siraj-Blatchford och MacLeod-Brudenell (1999) menar att barn lär hela tiden och att 
upplevelser via sinnena ger barn förståelse för exempelvis naturvetenskap. Det är viktigt att 
fokusera på barns förståelse för olika samband istället för att lära ut fakta eftersom detta ger 
barnen en större chans att tro på sin kunskap och vågar stå för den (Siraj-Blatchford & 
MacLeod-Brudenell 1999). Även Siraj-Blatchford och MacLeod-Brudenell anser det vara 
viktigt att vuxna kan ta ett barns perspektiv inte bara utifrån deras erfarenheter utan också 
deras fysiska utgångspunkt. Man måste alltså tänka på att barn är kortare än vuxna och därför 
ser omgivningen från olika utgångspunkter. De menar också att det krävs en balans mellan 
barns leklust och deras lust att lära på så sätt att barn måste vara på rätt humör för att vilja lära 
sig, alltså vi vuxna kan inte trycka in förståelse som de inte är redo för. Siraj-Blatchford och 
MacLeod-Brudenell lyfter ett exempel om ”gubben på månen” där barnen har fått historier 
om att det är en gubbe som tänder och släcker månen som förklaring i att månen syns på 
natten. Först när barnen själva frågar vem gubben är, visar de att de är redo för mer 
vetenskapliga förklaringar. Viktigt är också att lyfta fram det varje barn är bra på och utveckla 
det istället för att fokusera på det de inte kan. Vidare poängterar Siraj-Blatchford och 
MacLeod-Brudenell att barn lär sig mest när de är små och därför är planerad verksamhet 
viktig för denna åldersgrupp. Pedagogers positiva förhållningssätt till naturvetenskap påverkar 
barnens attityd till ämnet på så sätt att barn gör som vi gör. Fleer (1995) beskriver vikten av 
samspelet mellan pedagogen och eleven, samt belyser hur viktigt pedagogens förhållningssätt 
är för barnens lärande. Exempelvis måste man utmana barnen med frågor för att få de att 
tänka i nya banor och på så sätt kan barns tänkande utvecklas. 
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Teorier om barns utveckling och lärande 
Benn (2003) menar att man som pedagog måste synliggöra vilken pedagogisk syn man har på 
barn för att förstå att detta påverkar hur man möter barnet. Likväl som vårt ställningstagande 
påverkar barnen, påverkar också detta vår tolkning av barns tankar. Därför blir det viktigt att 
redovisa olika kunskapssyner på barns utveckling och lärande samt visa vilka teorier vi 
stödjer oss på. 
 
Eftersom den tyske pedagogen Friedrich Fröbel, verksam i början av 1800-talet, har starka 
kopplingar inom förskolepedagogiken blir det av betydelse att redovisa dennes teorier om 
barn.  Öman (1991) menar att Fröbels tankar fungerar även idag eftersom han bland annat 
poängterar att barnet måste få se, höra och göra för att kunna lära. Wallström (1992) beskriver 
att Fröbels natursyn hade stor påverkan på hans pedagogik. Enligt Fröbels lära är det viktigt 
för yngre barn att vistas i naturen eftersom de tidiga erfarenheterna får barnen att senare i livet 
förstå sitt samspel med omgivningen (Wallström 1992). Även Öman (1991) menade att 
Fröbel ansåg det vara viktigt för barnen att vistas i naturen för att på så sätt få förståelse för 
företeelser i naturen. Såväl Wallström (1992) som Öman (1991) menade alltså att Fröbel lät 
barnen leva nära naturen samt lät barnens naturliga lust att göra och upptäcka ta plats i 
pedagogiken. 
 

Det fröbelska arvet i vår svenska förskola är stort. Fröbel betonade 
barns aktiva kunskapssökande och lekens betydelse för barns inlärning. 
Han lyfte fram barns tänkande och språk. Vidare såg han gruppens 
betydelse för individen och samarbetets möjligheter i trädgårdsarbete 
och andra vardagssysslor. (Wallström 1992, s.163) 

 
Wallström (1992) menar att ingen före Fröbel har påpekat hur viktig barnens lek är för deras 
inlärning på så sätt att Fröbel såg barns lärande i en helhet, alltså att barn inte bara lär i 
förskolan. Däremot menar Öman (1991) att det finns kritik mot Fröbels vuxenstyrda lek 
eftersom han använder sig av lekgåvor istället för att låta leken komma från barnet.  
 
Både Wallström (1992) och Öman (1991) beskriver hur man tog hand om naturen i Fröbels 
pedagogik, barnen fick plocka skräp, undersöka och vara rädd om alla växter och djur. 
Johansson (1994) menar även han att Fröbel tog hänsyn till hela barnet och försökte 
komplettera hemmets brister i sin skola. Fröbel menade att allting påverkar barnet och att man 
därför måste ta hänsyn till helheten för att förstå barns utveckling. Fröbelläran var enligt 
Johansson en utvecklingspedagogik men inte på så sätt att den inväntade mognad utan den 
följde istället naturen, eftersom människan var en del av naturen. ”Fröbel menade att det inte 
fanns en given eller avslutad plan för naturen och mänskligheten […]” (Johansson 1994, 
s.31). Johansson menar alltså att Fröbels utvecklingspedagogik innebar att människan ska 
förverkliga sin inre utveckling med hjälp av ett yttre agerande. 
 
Jean Piaget var en schweizisk barnpsykolog som var verksam under 1900-talet, han är en av 
de teoretiker som också haft störst påverkan på pedagogik. Piaget har sökt förklaringar i hur 
barn tänker och hur de bildar kunskap. Piagets utvecklingsteorier delades in i stadier där varje 
stadie är åldersbundet samt beroende av det föregående stadiet alltså ett inväntande av 
mognad (Piaget 1989). Slutsteget i utvecklingen är att bli vuxen och erövra det abstrakta 
tänkandet som barn ännu inte har (Piaget 2006). Piaget beskriver den intellektuella 
utvecklingen som adaption vilket innebär att man strävar efter att förstå sin omvärld för att 
skapa jämvikt genom assimilation och ackommodation. Assimilation är att människan 
försöker ta till sig nya problem och nya intryck från sin omgivning till den kunskap de redan 
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har för att sedan anpassa sig själva efter denna omgivning, det vill säga ackommodation 
(Evenshaug & Hallen 2001).  
 
Piaget (2006) menar att barn under sju år inte har förklaringar till sina påståenden. Han menar 
till exempel att barn inte kan förklara innebörden i olika begrepp. Vidare beskriver Piaget hur 
egocentriska barn är på så sätt att de inte kan sätta sig in i någon annans perspektiv vilket han 
anser sig ha bevisat genom tester. Donaldson (1991) menar att självcentrerade barn inte 
förstår att en händelse kan tolkas utifrån någon annans synvinkel. Donaldson menar dock att 
barn under sju år inte alls är självcentrerade. Donaldson kritiserar alltså Piagets tester för att 
de är tagna ur sitt sammanhang och menar att barn visst kan se saker ur olika perspektiv. I 
sina tester så ställde Piaget frågor till barnen utan att tänka på hur barnen kan tolka frågorna. 
Donaldson menar att barnen försöker förstå frågor utifrån kroppsspråk och mimik istället för 
det talade ordet eftersom de känner sig säkrare på dessa uttryck.  
 
Evenshaug och Hallen (2001) menar att både Piaget och Vygotskij uppfattar barn som aktiva i 
skapandet av sin egen kunskap. Vidare menar de att Piaget poängterar barns samspel med 
saker och händelser i omgivningen medan pedagogen Lev Vygotskij, som levde i början på 
1900-talet, istället menar att barn utvecklar sina tankar socialt vilket språket är en del av 
(Evenshaug & Hallen 2001). Vygotskij lägger alltså tyngdpunkten på hur det sociala 
samspelet påverkar barns lärande och utveckling, dessa sociokulturella teorier menar Bråten 
(1998) får betydelse för den praktiska pedagogiska verksamheten. Bråten beskriver hur 
Vygotskij särskilt såg skolans undervisning som en viktig arena för att förändra barns tankar. 
Detta görs genom att vuxnas mer vetenskapliga begrepp möter barnens mer vardagliga 
begrepp vilket kan relateras till Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen. Enligt 
Bråten innebär detta att barn med stöd av en vuxen kan klara mer än de gör själva. Detta är 
också något Björklund och Elm (2003) håller med om då de poängterar att barn i stöd av 
andra överträffar sin nuvarande kunskap. När barn utvecklar begrepp sker detta i samspel med 
andra, fast Vygoskij skiljer på vetenskapliga och spontana begrepp. Spontana begrepps 
förståelse är beroende av i vilket sammanhang de befinner sig men också utvecklade i 
vardagen medan vetenskapliga begrepp konstrueras i undervisning och är tagna ur sitt 
sammanhang (Bråten, 1998). Vidare beskriver Bråten Vygotskijs teori om skapandet av 
vetenskapliga begrepp där barnen är beroende av sina vardagsbegrepp (spontana begrepp) för 
att kunna utveckla dessa vardagsföreställningar. Hermansen (2000) menar att utveckling och 
lärande hör samman och att de påverkar varandra hela tiden. ”Lärande är alltså den process 
som sätts igång av yttre eller inre faktorer, och som åstadkommer utveckling” (Hermansen 
2000, s.60). Enligt Evenshaug och Hallen (2001) ser Vygotskij lekens betydelse för barns 
tänkande och handlande på så sätt att barn i leken blir mer fria och därför i leken blir äldre än 
de är. Med andra ord hamnar de i den proximala utvecklingszonen när de leker. 
 
John Dewey påverkade pedagogiska teorier och var verksam under slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet. Dewey (1999) menar att demokratin är viktig i utbildningen på så sätt att 
man måste se människan i en helhet. Varierande aktiviteter leder till mognad och utveckling 
vilket i sin tur leder till att man känner ansvar för sin omgivning. Dewey menar alltså att 
människan i samspel med andra och sin omgivning leder till nya erfarenheter eftersom det är 
först då man reflekterar kring dem. Dewey menar att man lär genom att göra något, ”learning 
by doing”, om inte teoretisk kunskap kopplas till praktiken lär barnen sig bara att rabbla fakta 
och får ingen förståelse för sambanden. Barn skapar förtrogenhet genom det de gör därför är 
okända handlingar eller företeelser svårare för dem att förstå. Alltså är det viktigt att skolan 
utvecklar teorier utifrån det barnen är förtrogna med, för det kan de bäst. Att barnen ser en 
mening med att lära sig är också något Dewey poängterar som viktigt eftersom det är då 

 12



kunskap bildas och man minns. Mål med undervisningen blir därför viktigt eftersom 
verksamheten då blir intelligent, vilket innebär att man medvetandegör det man redan gör 
omedvetet samt att man då är förberedd på de hinder som kan dyka upp och ha olika 
handlingsplaner för detta (Dewey 1999). Dewey menar att språket är av vikt för att kunna 
diskutera naturvetenskapligt innehåll eftersom man måste tala samma språk för att förstå 
varandra. Naturvetenskapliga begrepp kan vara svåra att förstå utifrån vardagsföreställningar. 
 
Dion Sommer, professor i utvecklingspsykologi ser barn som kompetenta och menar att det 
finns en risk med begreppet utveckling eftersom det oftast uppfattas som en strävan mot något 
bättre eller högre. Sommer menar istället att man lär och utvecklas hela tiden, inte bara som 
barn utan som vuxen. Därför är det viktigt att alla är aktiva i sökandet efter nya erfarenheter. 
Barns sätt att se världen skiljer sig från hur vuxna ser på samma saker och därför är det viktigt 
att utgå från barnens synvinkel samt att pedagoger och andra vuxna tar del i barnens aktiva 
sökande. Det krävs därför enligt Sommer balans mellan fri lek och planerad verksamhet för 
att nå den kompetens som krävs för att bli en god samhällsmedborgare. 
 
Förskolan har idag en större roll än tidigare då barn börjar i förskolan mycket tidigare samt att 
den dagliga vistelsen blivit längre för barnen på grund av att exempelvis mamman har börjat 
arbeta i större utsträckning än tidigare. I och med dessa förändringar i samhället menar 
Sommer att det uppstått ett paradigmskifte vilket kräver att vi tar hänsyn till barns omvärld för 
att förstå deras liv, alltså se helheten. Vi måste enligt Sommer se verkligheten som den ser ut 
idag och låta barnen samspela med såväl människor som sin omgivning för att utveckla nya 
kompetenser. 
 
Sommer beskriver även risker med synen på det kompetenta barnet på så sätt att barnen ses 
som självständiga i sitt sökande av nya erfarenheter medan Sommer i själva verket menar att 
barn behöver stöd från vuxna för att synliggöra nya samband i sin omgivning.  
 

En bra samvaro utan mål räcker emellertid inte -de vuxna ska också 
göra något intressant med barnen, de ska organisera och tillsammans 
utföra olika aktiviteter vars mål är något mer än att bara vara 
tillsammans’, t.ex. att man ska lära sig något. Ett enkelt exempel på det 
är att barns språk och tänkande inte utvecklas av sig självt eller enbart 
då barnen leker med andra barn, utan de vuxna spelar även i det fallet 
en viktig roll (Sommer 2005, s. 78). 

 
 

Metod 
Här kommer vi först att redovisa för valet av metod men också vilka forskningsinstrument vi 
har valt och varför. Därefter beskriver vi vilket urval vi har gjort samt på vilka grunder detta 
val har gjorts. Vi redovisar också genomförandet av vår undersökning samt visar vilka 
forskningsetiska frågor vi tagit hänsyn till. Avslutningsvis beskriver vi hur vi bearbetat vår 
empiri. 
 

Val av metod 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativ metod där vi delvis är inspirerade 
av fenomenografin. Kvale (1997) menar att kvantitativa och kvalitativa metoder är en sorts 
redskap och hur man använder dem beror på vilket syfte undersökningen har. Backman 
(1998) menar att den kvalitativa metoden innebär att man får sin empiri i skrift eller talad 
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form samt att resultatet återges på detta sätt. Starrin och Renck (1996) beskriver den 
kvalitativa intervjun som ett sätt att synliggöra något istället för att fastställa storleken eller 
utbredningen av något som redan är bestämt. Det kvantitativa är enligt Backman (1998) en 
grupp metoder som resulterar i siffror vilket vi inte är intresserade av utan istället fokuserar vi 
på barns tankar och då är den kvalitativa metoden lämpligare. Olsson och Sörensen (2001) 
menar att en fenomenografisk ansats innebär en beskrivning av människors uppfattning av 
något i sin omvärld. Uljens (1989) menar att fenomenografin kan ge oss kunskap om hur 
människor förstår fenomen i sin omgivning vilket kan leda till bättre undervisning. Vi är alltså 
inspirerade av fenomenografin i vår första frågeställning då vi är intresserade av barnens 
uppfattningar istället för att hitta rätta svar. Olsson och Sörensen (2001) poängterar att det är 
en förutsättning i fenomenografin.  
 
Svensson (1996) menar att flera metoder kompletterar varandra och styrker validiteten på 
resultatet. För att komplettera intervjustudien använder vi oss alltså även av teckning som 
metod. Løkken och Søbstad (1995) anser att teckning är en bra metod för att få insyn i barns 
värld samt att teckningen kan belysa barns själsliga utveckling. Vi menar att teckningar och 
intervjuer kan komplettera varandra på så sätt att barnen får gestalta sina tankar på två sätt, 
genom att måla och genom att tala. Vi kommer nedan att tydligare redogöra för vad dessa två 
metoder innebär för vår forskning.  
 

Val av forskningsinstrument 
Kvale (1997) menar att en kvalitativ intervju är ett redskap för att förstå hur de intervjuade ser 
på en företeelse utifrån sitt eget perspektiv, samt att få insyn i deras upplevelser av 
företeelsen. Vi vill alltså ta reda på hur barn tänker kring naturen utifrån sig själva, med andra 
ord utifrån sin egen erfarenhet och sina egna upplevelser. Även Løkken och Søbstad (1995) 
menar att man genom just intervjuer kan få insyn i vad barn tänker och upplever samt att detta 
är ett måste för god pedagogisk verksamhet. Vidare menar Løkken och Søbstad att intervjun 
är en nödvändig metod för att få syn på någon annans verklighet liksom Kvale (1997) menar 
att man synliggör de intervjuades livsvärld istället för att söka vetenskapliga tolkningar. Vi 
vill alltså genom denna metod synliggöra barns tankar, det är inte ett försök att bevisa 
omfattningen av en bestämd åsikt. 
 
Så vad är då definitionen av en intervju? Enligt Nationalencyklopedin (2000) är det ett samtal 
som sker mellan två parter, där den ena frågar och den andra svarar. Starrin och Renck (1996) 
beskriver också intervjun som ett samtal fast med ett mål att samla in information. Kvale 
(1997) å sin sida menar att den kvalitativa forskningsintervjun består av ett samspel mellan 
olika individer vilket gör att de inblandade ömsesidigt påverkar varandra liksom i ett normalt 
samtal. Alerby menar att talesättet ”Som man frågar får man svar […]” (1998 s.65) ofta 
används när man diskuterar intervjuer som metod.  Därför har vi skapat en intervjuguide med 
områden som ska beröras i samtalet istället för att hålla oss till en styrd form. Enda kravet 
men intervjuguiden och dess innehåll är enligt Starrin och Renck (1996) att allt ska beröras i 
alla intervjuer men att ordningen och strukturen är obestämd inför varje intervju. Öppna 
frågor är också viktigt för att faktiskt få fram barnens tankar just utifrån deras synvinkel vilket 
Moser och Kalton (2004) betonar i sin beskrivning av hur man ställer frågor. Genom att ha så 
öppna frågor som möjligt liknar intervjun också mera ett samtal. Vi kommer alltså att utgå 
från informanterna i våra intervjuer och låter frågeområdena beröras när det passar. Vi aktar 
oss därmed på detta sätt för att leda in respondenterna på ett svar, alltså vi är medvetna om vår 
påverkan i en intervjusituation. Alexandersson (1994) menar att man även inom 
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fenomenografin låter informanterna, utifrån sin kunskap och erfarenhet, beskriva sina 
uppfattningar istället för att söka efter rätta svar. 
 
Starrin och Renck (1996) beskriver relationen mellan den intervjuade och den som intervjuas 
genom att båda parter reagerar och påverkar varandra, därför kan man aldrig säga sig vara fri 
från påverkan i intervjun. Vi har trots detta valt att genomföra en sorts gruppintervju, istället 
för att låta intervjun vara ett samtal mellan två parter kommer vi vara fyra stycken som deltar i 
intervjun, två barn och två vuxna. Vi valde att genomföra intervjuerna med barnen parvis 
eftersom vi ville att de skulle känna sig trygga i situationen och få stöd från varandra att våga 
tala, samt att detta kan hjälpa barnen att berätta utifrån ett sammanhang. Kitzinger (2004) 
beskriver gruppintervjun som ett medel att nå exempelvis en diskussion mellan de intervjuade 
för att på så vis ytterligare få en reflektion kring olika tankar. Vi valde också att vara två 
vuxna eftersom vi då tror oss kunna ställa bättre följdfrågor då vi är två som följer barns 
tankar. Trost (1993) menar att just två intervjuare kan ge mer information om det berörda 
ämnet om intervjuarna är samspelta vilket vi anser oss vara. Starrin och Renck (1996) menar 
att man i intervjusituationen måste vara en känslig lyssnare eftersom det som sägs inte alltid 
är det som menas, i och med att vi är två är det lättare att höra dessa undertoner samt att det 
ger oss större möjligheter att även notera dessa. En av oss kommer alltså att ha huvudansvaret 
för att ställa frågorna medan den andre för anteckningar över barnens kroppsspråk samt iakttar 
om eventuella kompletteringar behövs i intervjuarens frågor till respondenterna. Løkken och 
Søbstad (1995) menar att man under intervjusituationen gör just en sorts observation, man ser 
alltså barnens ansiktsuttryck, kroppshållning och andra avgörande faktorer. Detta tror vi 
kommer ha avgörande betydelse för vårt resultat, därför anser vi det vara bra att vara två 
intervjuare. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) poängterar hur viktig ögonkontakten 
är i en intervjusituation. Detta är något som vi anser förbättras i och med att vi är två 
intervjuare eftersom en av oss kan koncentrera sig på just ögonkontakt och den andre på 
kroppsspråk och mimik. Starrin och Renck (1996) menar att det ställs höga krav på språkets 
karaktär i en intervju på så sätt att man måste få med såväl frågorna som svaren ordagrant 
samt att mimik, kroppsrörelser och annat som inte syns i skriftlig form är relevanta för 
resultatet. Detta poängterar även Trost (1993) genom att beskriva bandspelaren som ett 
hjälpmedel man kan återkomma till för att lyssna på betoningar och ordval vilket har 
betydelse för tolkningen av resultatet. Ovanstående punkter tror vi förbättras genom att vi är 
två som deltar och att vi använder oss av bandspelaren, då behöver vi inte anteckna annat än 
just sådant som inte kommer fram genom det inspelade materialet.  
 
För att komplettera intervjun och för att nå vårt syfte använde vi oss, som vi tidigare beskrivit, 
även av teckning som en metod. Syftet med detta är att barnen ska få berätta något om naturen 
genom en teckning de själva målat. Alerby diskuterar mottot ”en bild säger mer än tusen ord” 
(1998 s.61) vilket även vi håller med om. Vi menar alltså att teckning såväl som barns ord 
kommer ge oss förståelse för vad de räknar in i naturområdet. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000) menar att bilder kan användas som ännu ett sätt för att ta reda på barns 
tankar om en företeelse. Dels blir det lättare för barnet att associera till sig själva och dels blir 
det lättare för oss som intervjuar att få barnet att diskutera ett visst innehåll. Løkken och 
Søbstad (1995) menar att ordet och bilden kompletterar varandra på så sätt att båda redskapen 
stöttar och får betydelse för varandra då orden kan ge bilden djupare mening men också 
tvärtom. Malaguzzi menar att barn föds med hundra språk men berövas nittionio (Jonstoij & 
Tolgraven 2001), därför anser vi att barnen ska få möjlighet att i intervjusituationen använda 
sig av flera kommunikationsmedel. Teckningen ska stödja vår första frågeställning angående 
vad barn uppfattar att natur är. 
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Urval  
Vi har valt att göra våra intervjuer med fyra- och femåringar på tre förskolor. Förskolorna 
ligger i en mindre stad i mellersta Sverige och är placerade i områden där den fria, orörda 
naturen finns på olika långt håll. Vi valde dessa förskolor för att förhoppningsvis få så bred 
bild som möjligt av de utvalda barnens tankar kring natur då naturen har olika stor plats i 
omgivningarna. Vi valde att intervju tre par, alltså sex barn på varje förskola, sammanlagt har 
vi därför intervjuat arton barn. 
 
Anledningen till att vi valde fyra- och femåringar var att vi anser att de har mer erfarenhet av 
naturen än en tvååring, samt att språket är mer utvecklat i slutet av förskoletiden.  
Pedagogerna på förskolan fick välja vilka barn som skulle intervjuas eftersom de har mer 
kunskap om barnen, det enda vi poängterade var att det skulle vara några flickor och några 
pojkar. Vi ville inte se skillnader mellan flickor och pojkar eller lyfta särskilt flickor eller 
pojkars syn på natur utan det vi ville se var tankarna oavsett vilket kön barnen tillhör. 
Eftersom pedagogerna fått välja ut barn efter de kunskaper de har om dem skulle vi kunna 
påstå att vi låtit pedagogerna göra ett subjektivt urval. Denscombe (2000) menar att ett 
subjektivt urval innebär att forskaren har en förkunskap om de individer som man ska 
intervjua. I detta fall är det dock de pedagoger i förskolorna som har denna förkunskap. Vi har 
alltså valt dels förskolor men också låtit pedagogerna välja barn för att få så stor spridning 
som möjligt inom det området som ska undersökas. Även Alexandersson (1994) menar att 
man kan skapa bra förutsättningar för att få så brett resultat som möjligt eftersom 
fenomenografin utgår från att informanterna har olika uppfattningar. Vi kan inte utifrån denna 
undersökning dra några slutsatser om alla barns tankar om naturen, inte heller alla barn i fyra-
femårsåldern men vi anser att vi kan tala om hur just de barn som vi intervjuat tänker kring 
naturen och dess delar. Detta kan också ha viss betydelse för dels oss som blivande pedagoger 
men också för de pedagoger som finns på förskolorna vi använt oss av. 
 

Genomförande 
Först gjorde vi en intervjuguide som fångade in våra frågeställningar, därefter genomförde vi 
en provintervju för att dels ta reda på hur väl vår intervjuguide fungerade men också hur 
barnen reagerade på att vara två vid intervjutillfället. Detta menar Starrin och Renck (1996) är 
viktigt i framställningen av intervjuguiden. Vidare beskriver de att intervjuguiden bör 
utvecklas hela tiden, alltså efter varje intervju. Vi märkte att vårt val att intervjua barnen 
parvis stämde väl med våra förväntningar på så sätt att barnen verkade vara trygga i 
situationen och vågade ge uttryck för sina tankar. Däremot märkte vi att intervjuguiden 
behövde kompletteringar pga. att barnen inte fångade in våra frågeställningar vilket berodde 
på att vi inte hade tillräckligt med teman i vår guide. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000) menar att man måste utveckla frågorna utifrån barnens svar och fortsätta göra detta 
under hela processen. Løkken och Søbstad (1995) menar att barn följer sitt eget tankesätt på 
så sätt att de inte svarar så som vi vuxna har tänkt oss. Därför är det viktigt att också vara 
öppen för barnens tankar och engagera sig i att ställa följdfrågor. Det kom också under 
provintervjun fram att man bör vara väl påläst på sina frågor i intervjuguiden för att få 
intervjun att flyta på bra och få ut mesta möjliga i barnens tankar. Detta är också något som 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser är viktigt för att få intervjun att flyta så 
smidigt som möjligt. 
 
Efter att ha fått godkännande från förskolorna behövde vi tillåtelse av barnens föräldrar och 
skickade därför ut ett missivbrev, detta är en skriftlig förfrågan och ett sorts informationsbrev 
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från oss men blir också ett skriftligt godkännande från föräldrarna. Efter att ha fått tillbaka 
missivbreven bestämde vi datum för intervjuerna i samråd med pedagoger på förskolorna.  
 
Vi valde att göra alla intervjuerna inomhus i ett avskilt rum för att intervjusituationernas miljö 
ska bli så lika som möjligt, alltså med så lite påverkan som möjligt från omgivningen. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att en lugn plats är viktigt för barns 
koncentration därför var detta något vi strävade efter.  
 
Vi berättade för barnen om hur intervjun skulle gå till och att vi skulle spela in intervjun med 
hjälp av bandspelare. För att avdramatisera bandspelaren fick barnen lyssna på sig själva 
innan vi började intervjun men också i slutet av intervjun. Detta är någonting Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) poängterar att barn ska få göra. Intervjuerna spelades in på band 
för att fånga så mycket som möjligt av barnens tankar samt för att vi som intervjuade skulle 
kunna lägga all uppmärksamhet på barnen och deras svar för att på så sätt få det hela att flyta 
som ett samtal där vi utgick från barnens berättelser för att bestämma takten och ordningen.  
 
Vi informerade barnen om att intervjun var frivillig och hur intervjun skulle gå till, dels att vi 
skulle ställa frågor men också att de skulle få rita en teckning. I och med att pedagogerna hade 
förberett barnen på att vi skulle komma var alla entusiastiska och ville gärna bli intervjuade. 
Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är det viktigt att informera barnen om vad 
som ska ske för att de ska bli trygga och för att skapa så bra kontakt med dem som möjligt. 
Under intervjusituationen mötte vi barn som inte ville svara på vissa frågor och istället för att 
trycka på i dessa situationer respekterade vi deras tystnad vilket man bör göra enligt 
Doverborg och Pramling Samuelsson. Även Becker och Geer (2004) anser att det kan vara 
svårt att i intervjusituationen få ut mesta möjliga ur de intervjuade men att detta är en del av 
intervjun. Vi menar ändå att vi fick en bra bild av barnens tankar eftersom de även ritade 
teckningar som beskrev delar av deras syn på naturen. Vi valde dock att även respektera det 
barnet som inte ville lämna ifrån sig sin teckning i slutet av intervjun utan lät barnet behålla 
den och tog istället emot barnets beskrivning av teckningen. 
 

Forskningsetiska frågor 
Man stöter enligt Kvale (1997) på etiska ställningstaganden under hela forskningsprocessen 
inte bara i intervjun. Eliasson (1995) menar att vi måste synliggöra vår egen moral och etik 
för att kunna handla ansvarsfullt i t.ex. en intervjusituation. Jones (2004) beskriver hur 
relationen mellan intervjuaren och den intervjuade påverkas av valen vi gör i 
intervjusituationen, exempelvis klarar vissa relationer mer påtryckningar än andra. Dessutom 
är det enligt Jones viktigt att vara öppen för det den intervjuade berättar på så sätt att vi inte 
drar förhastade slutsatser om något utan verkligen söker en mening i svaren. Innan vi började 
intervjua satte vi oss ned för att just synliggöra vår syn på möjliga händelser i kommande 
intervjusituationer och utgick då från dessa punkter. Kvale (1997) beskriver tre olika etiska 
frågor som har betydelse för kvalitativ forskning: informerat samtycke, konfidentialitet och 
konsekvenser. Det informerade samtycket innebär att informanterna deltar frivilligt, att de får 
reda på vårt mål med undersökning samt hur den är upplagd (Kvale 1997). Eftersom 
informanterna är minderåriga behöver föräldrarnas samtycke vilket vi fick via vårt 
missivbrev. Kvale menar att man bör ställa sig frågan om vem som ska ge sitt samtycke 
eftersom en undersökning i exempelvis förskolan berör även pedagogerna. Detta tog vi 
hänsyn till i och med att vi frågade dem först innan vi gick vidare till föräldrarna. 
Konfidentialiteten är enligt Kvale att man inte redovisar fakta om informanterna som kan 
avslöja deras identitet. Detta har vi också tagit i beaktande på så sätt att informanternas namn 
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är fingerade samt att förskolornas namn inte nämns. I och med att uppsatsen kommer att vara 
tillgänglig för allmänheten är det extra viktigt att tänka på vad man nämner i uppsatsen. Kvale 
menar också att man bör tänka på konsekvenserna av en intervju på så sätt att innehållet inte 
ska skada informanterna. I och med att informanterna fick dra sig ur närhelst de ville tror vi 
inte att de ska må dåligt över något de sagt i intervjusituationen. Eftersom vi också 
respekterade informanternas vilja att exempelvis inte svara på vissa frågor menar vi att 
konsekvenserna minimerats och tagits i beaktande. ”Den personliga närheten i 
intervjusituationen ställer stränga krav på intervjuarens känslighet när det gäller hur långt hon 
ska gå i sina frågor” (Kvale 1997, s.110).  
 

Bearbetning av empirin 
Först skrev vi ut våra intervjuer utifrån de band vi spelat in, där bandspelarens roll nu blev 
tydlig eftersom vi återupplevde intervjuerna och informanternas tankar blev synliga på ett 
tydligare sätt. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver just bandspelarens 
fördelar på så sätt att den ger forskaren helheten i barns tankar, istället för att genom att 
skriftligen anteckna en intervju och redan där tolka informanternas svar då man inte hinner 
skriva allt. Även Backman (1998) menar att bandinspelning krävs för att kunna tolka eller 
analysera materialet.  
 
Patel och Davidson (1994) beskriver ett tillvägagångssätt för att tydliggöra mönster i insamlad 
empiri. Man kan använda sig av sax, papper och lim för att systematisera sitt material. Vi 
klippte efter utskrift ut barnens tankar för att placera dem under varje frågeställning på ett 
större pappersark, detta gjorde vi alltså för att få en överblick samt se nya mönster i vår 
empiri. Vi kunde därför under varje frågeställning dela in resultatet i kategorier som sedan 
blev underlag för att ännu en gång söka nya kategorier som slutligen blev grunden för vår 
analys. Backman (1998) menar att man i tolkningen ska hitta likheter och skillnader i det 
undersökta för att skapa mönster. Alexandersson (1994) beskriver bearbetningen av empirin 
utifrån fenomenografin vilket innebär att man försöker identifiera innebörder. Detta gör vi 
genom att se vilken innebörd och vilket innehåll barnen beskriver i samband med begreppet 
natur. I och med att fenomenografin betonar att bland annat tänkandet och kunskapsbildandet 
är en förändring mellan relationen människa och omvärld påverkar detta vår tolkning av 
empirin på så sätt att vi söker förklaringar i vad barnen uppfattar som natur i relationen med 
omvärlden (Alexandersson 1994). Det är så att vi försöker tolka barnens beskrivningar av sina 
tankar utifrån deras perspektiv för att kunna synliggöra detta och ge oss idéer till vårt arbete 
med barn. 
 
I intervjusituationen fick barnen rita eller måla en teckning och sedan beskriva vad de hade 
ritat eller målat. Denna beskrivning placerades vid respektive teckning för att orden och 
teckningen tillsammans skulle få tala till oss. Därefter tittade vi på hur teckningarna och 
barnens beskrivning av naturen stämde överens för att se om teckningarna stödde vår tolkning 
av barnens uppfattning om vad natur är. Alerby (1998) menar att bilden i sig förmedlar barns 
tankar om ett visst område, i vårt fall natur. Vi såg tydligt att barnens teckningar stämde med 
de naturuppfattningar de beskrivit för oss och därför valde vi några teckningar som styrkte 
dessa kategorier. Under vår bearbetning av materialet hittade vi dock ytterligare en kategori 
som inte var tydlig i intervjuerna och därför lades denna kategori till resultatet till vår första 
frågeställning. Slutligen gjorde vi en analys av vårt resultat för att kunna se bakomliggande 
orsaker till våra kategorier.  
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Resultat 
Vårt resultat visar att barn har många tankar som berör området natur. Resultatet visar också 
att barn har en bred kunskap om vad natur är men också att deras erfarenheter av och känslor 
för naturen varierar stort.  I detta resultat har vi funnit flera mönster som vi valt att dela in i 
kategorier. Vi kommer därför att redovisa innehållet i dessa kategorier under varje 
frågeställning samt göra en analys kring resultatet. När vi gjorde denna analys såg vi också 
likheter och skillnader i barns beskrivningar som vi inte uttryckligen berörde i våra intervjuer. 
Detta ledde till en ytterligare analys av dessa områden eftersom de är av betydelse för vårt 
syfte. Intervjun söker tolka meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld. 
”Intervjuaren registrerar och tolkar meningen i det som sägs och hur det sägs” (Kvale 1997, 
s.35).  
 

Barns uppfattningar 
Resultatet visar att barnen i stor utsträckning namngav djur och växter. Vissa av barnen satte 
även ord på tankar som delats upp i ytterligare kategorier. I denna frågeställning kommer även 
kategorierna styrkas med teckningar. 
 
Djur 
Barnen hade en bred kunskap om olika djurarter och nämnde alltifrån grodyngel och hundar 
till svärdfisk, vitsvanshjort och fladdermöss. De benämner också djurgrupper till exempel 
fåglar, fiskar, djur och insekter. 
 

Karin: Djur… 
Greta: Rådjur, älgbarn, vargar, fåglar, fågelungar och fågelbon. 
Bo: Rådjur, hjortar och grävling. 
Sara: Jag vet massor, jag vet vad som finns i vattnet. Svanar som finns 
vid min stuga. En svan som har fått ungar. 
 

                                         
Fig1. Ett grön träd med en blå stam samt en detaljerad brunröd räv.   

 
Växter 
Under denna kategori har barnen stor kunskap om olika blommors namn t ex vitsippa och 
åkersenap. Alla barn nämner någon gång träd och gräs men namnger sällan något träd. Barnen 
tar också upp bär, frukter och svampar samt namn på olika frukter, bär och svampar.  
 

Eva: Tulpan, blåsippa, smörblomma och solros. 
Fredrik: Kärsbär och blommor. 
Christer: Det är när det är gräs överallt. 
Rune: Mmm, päron. 
Lisa: Smultron och hallon och blåbär. 
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Fig2. Ett träd med bruna grenar och stam och gröna blad som älgen 
ska få äta, solen skiner på himlen. 

 
Naturfenomen  
Barnen diskuterar här sol, moln, snö, vatten och regn men också regnbåge, vattenfall och 
storm. Teckningarna visar dels regnbågen men också virvelvinden och solstrålar. 
 

Intervjuare: Finns det något mer än djur i naturen. 
Algot: Öhm, öhm, solen. 
Intervjuare: Solen. Okej. 
Bo: Molnen och regnet. 
Intervjuare: Och regnet. 
Bo: Och snöet. 
         
    

 
Fig3. Ett brunt rådjur och en blomma i rött och gult, som är omringade 
av regnbågen i rosa, blått, orange och gulgrönt. 
 

Skogen/Bebyggelse och föremål 
Denna kategori handlar om de olika typer av naturområden som barnen har tagit upp. 
Områdena beskrivs i samband med barnens erfarenheter och de områden som kommit fram är 
skog och sjö. I samband med dessa områden framkommer det att barnen även räknar upp ting 
som vanligtvis inte räknas till natur såsom hus, fordon och vägar.  
 

 
Fig4. En förskolegrupp på utflykt, där bilvägen är målad i blått och 
bussen i svart. Utflykten är en dag på ett äventyrscentrum som är 
inomhus. 
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Eva menar t.ex. att skogen också är natur och att det finns granar men också hus i skogen. 
Detta är något som även Olle påpekar: 
 

Olle: Det finns hus i skogen. 
Intervjuare: Finns det hus i skogen. Vad är det för hus då? 
Olle: Tomten. 
Intervjuare: Är det tomtens hus? 
Olle: Ja som i sången. 
Intervjuare: Jaja som ett litet hus i skogens slut. 
Olle: Mmm. 
Olle: Och tält också. 
Intervjuare: Tält i skogen också. 
Olle: Mmm. 
[…] 
Olle: Lekplatsen. Det är också naturen. 
 

Några barn tar även upp fordon som något som finns i naturen. 
 

Intervjuare: Finns det något mer ute i naturen? 
Christer: Grisar. Och traktorer. 
 
Lisa: Man kan höra…man kan typ höra. Ja man kan ju höra…Man kan 
typ jag brukar höra. Typ höra bilar. 
 

 
Naturvård och ekologi 
Vissa barn förknippar natur med att inte förstöra naturen, dels genom att inte skräpa ner men 
också att skydda den befintliga naturen. Barnen förstår också att det sker processer i naturen 
samt sammanhang människa, natur och miljö. 
 

Intervjuare: Vad är natur? 
Fredrik: Att inte slänga skräp. 
Eva: Och att inte bryta av grenar. 
 

 
Dan berättar att växter behöver vatten för att kunna växa och ger ett exempel med ett 
äppleträd som han har glömt vattna. Även Christer menar att vatten är viktigt för att växterna 
ska växa och betonar då särskilt blommorna. Dan berättar att man inte får slänga skräp i 
naturen eftersom människan inte kan andas då.  
 
 

 
Naturen som filosofi 
Ett av barnen var mer svävande i sin definition av vad natur är och berättade att: 

 
Jan: Naturen är hela världen. 
 

Naturen som förbud 
Genom att vi använde oss av teckningar kom ytterligare en kategori fram som inte förekom i 
intervjuerna. Denna kategori handlar om att barnen berättar om förbud via symboler i sina 
teckningar. Den ena teckningen visar symbolen kryss (X) över en människa vilket med hjälp 
av barnets beskrivning innebär att man inte ska gå in i skogen för att det kan vara farligt. Den 
andra teckningen visar skrift som symbol för att naturen kan vara farlig, dels att det finns 
farliga djur men också att man som människa bör vara rädd om naturen. 
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Fig5. Teckningen är målad i en färg, lila. Människan har ett kryss över 
sig eftersom man inte ska gå in i skogen för att det finns en figur där 
som är farlig enligt barnet. 
 

 
Fig6. Teckningen är målad i massor av färger men skriften är i blyerts. 
Skriften är enligt barnet förmaningar och förbud mot att vistas i natur 
samt vad man ej bör göra där. 

 

Analys 
Utifrån dessa kategorier har vi sett samband mellan barns tankar om vad natur är för dem. En 
likhet i deras resonemang är att de beskriver allt utomhus som natur. Barnen säger bland annat 
att allt utomhus är natur och att natur är älgar, skog och annat. Vi märker tydligt att de räknar 
in såväl lekplats, hus och fordon som de biologiska aspekterna på natur. Alltså, allt utanför 
dörren är natur för barnen vilket kan jämföras med vår definition av naturen som fri och 
orörd.  
 
Vi ser också att barnen kan namnge blommor och djur men saknar exempelvis namn på olika 
trädarter. Några barn har också beskrivit en djupare kunskap om djur eller växter på så sätt att 
de sätter in dem i en process.  
 

Greta: Mjölk. 
Intervjuare: Finns det mjölk i naturen? 
Greta: Ja från kossor. 
Intervjuare: Från kossor ja. Det är sant. 
Håkan: Det finns kossor i naturen. 
Intervjuare: Ja. Det finns det ju. 

 
Ingvar: Vitsippa och blåsippa och maskros fast det är egentligen ogräs. 
Intervjuare: Ja… 
Ingvar: Och det gör så att gräset inte kan växa. 

 
Vi tycker oss också se att barnen beskriver en sorts förmaningar och förbud när de pratar om 
sin uppfattning om vad natur är. Dels genom att rita symboler och deras betydelse, men också 
vad gäller naturvården som blir ett ansvar. 
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Barns erfarenheter 
Ett tydligt mönster som framkom var lekens betydelse i skapandet av barns erfarenheter, men 
dessutom att barnen beskriver ett sorts kretslopp i den mening att människa och natur hör 
samman vilket vi redogör i kategorin naturvård och ekologi.  
 
Naturen som rekreation 
Flera barn har erfarenheter från aktiviteter vid vattnet. Några barn berättar att man kan fiska 
och bada i naturen, men ett barn tar även upp att det är skönt att sola för att det är varmt. Ett 
barn berättar om att man kan åka båt.  
 

Greta: Bara åker i en båt på sjön i skogen. 
Dan: Mmm man kan fiska, man kan bada. 
 

Flera barn nämner också att man kan gå på utflykt, upptäcktsfärd eller för att se någonting 
nytt.  

Olle: Ja och gå på upptäcktsfärd[…]  
 
Barnen berättar även att det är skönt och roligt att gå i naturen om de får titta på saker, särskilt 
vackra saker. Barnen berättar också om erfarenheter där de plockat saker i naturen. 

 
Karin: När vi var hos farmor och farfar då plocka vi hallon och då 
gjorde vi hallonkräm. 
 
Mia: Plocka blommor. (i förskolan) 
 

Naturen som lekplats 
Barnen berättar att de brukar leka i naturen, dels på lekplatsen men också i skogen. På 
lekplatsen leker barnen med fotbollar, cyklar och andra föremål som finns på lekplatser. De 
leker också på lekplatser med föräldrar men också i förskolan. De berättar också att de gärna 
leker med en kompis både på lekplats och i skogen. 
 

Algot: Och klättra i en stor grus, en grushög. En stor. 
Niklas: Brukar köra fotboll med storebror. 
Rune: Leka kurragömma. 

 
I skogen leker barnen allt från mamma, pappa, barn och pirater till att klättra på stenar och 
träd. 

Sara: Jag tycker faktiskt det är roligt att klättra i träden och springa i 
skogen. 
 
Dan: Fast jag är ofta ute med farfar i skogen. Fast jag har en egen yxa 
också har jag en kniv. 
Christer: Och jag har ett nytt svärd och yxa hade jag ingen men nu har 
jag köpt en yxa. 
Intervjuare: Okej. 
Intervjuare 2: Vad brukar du göra med de då? 
Christer: Leker riddare med dem. 
Dan: Jag hugger ner träd. 

 
Matplats 
Barnen beskriver ofta naturen som en plats där man kan äta vilket de flesta barn någon gång 
har fått erfara. Några barn beskriver utflykter i sitt närområde som då oftast sker med en 
kamrat. 

Lisa: En gång har Karin och jag haft picknick utanför mitt hus på altan. 
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Det framkommer också att barnen är ute i den fria naturen tillsammans med familjen och i 
samband med aktivitet har någon sorts mat med sig. Greta, Håkan och Eva beskriver vad man 
kan göra i skogen. Medan Mia beskriver en dag på stranden. 
 

Greta: Fika. 
Håkan: Grilla korv. 
Greta: Äta korv och bröd. 
 
Intervjuare: Vad gör du i naturen hemma med mamma eller pappa? 
Eva: Är i skogen och fikar. 

 
Mia: Jag tycker ris och spaghetti. 
Intervjuare: Har ni med det i naturen? 
Mia: Ja med mamma på badet. 
Intervjuare: Jaha när ni är och badar. 
Mia: Ja fast maten ligger i ryggsäcken. 

 
Naturvård och ekologi 
Barnen skildrar naturen som något man behöver vara rädd om och att vi som människor har 
ett eget ansvar för detta. Vi ser två tendenser inom denna kategori där några få barn anser att 
man ska vara rädd om men också skydda naturen utan att kunna förklara konsekvenserna för 
naturen istället ser de bara de omedelbara och konkreta konsekvenserna för egen del. 
 

Intervjuare: Finns det något man inte får göra i naturen då? 
Rune: Man får inte köra fort i naturen då kommer polisen och tar dig. 
 
Intervjuare: Varför är ni rädda om naturen då? 
Lisa: Jo för vi vill inte vi vill inte att nån ska bli arga på oss. 
 
Intervjuare: Vad skulle hända om man förstörde naturen då? 
Niklas: Man får betala. 
Intervjuare: Betala, vem får man betala till? 
Mia: Den som förstör naturen får betala. 

 
Vissa av barnen ser steget längre på så vis att de sätter konsekvenserna i ett större perspektiv 
där både natur och människa påverkas. 
 

Intervjuare: Kan man lära sig något i naturen? 
Fredrik: Att inte bryta av kvistar. 
Intervjuare: Varför får man inte bryta av kvistar? 
Fredrik: Tar för mycket lång tid att växa igen. 
 
Jan: Man måste vara rädda om jordklotet också. 
Intervjuare: Ja varför behöver man vara det då? 
Jan: För att att annars kan man inte bo på den planeten. 
Intervjuare: Nej… 
Ingvar: Och sedan kan luften bli annorlunda så man inte kan andas. 
Intervjuare 2: Hur gör man om man är rädd om jorden då? 
Jan: Alltså inte förstör saker. 
Ingvar: Men man kan förstöra saker som redan är förstörda Precis 
som… 
Jan: Men egentligen är det inte bra att förstöra för träd lever fast de inte 
rör sig. 
 
Dan: Ja att man inte får slänga jätte jättemycket skräp i naturen. För då 
kan man inte andas. 
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Intervjuare: Vad händer om man förstör i naturen då? 
Håkan: Då kan inga fåglar komma. 
Håkan: Om de käkar pickar de på marken och då sätter i halsen. 

 
Upplevelser  
I denna kategori har vi samlat barnens beskrivningar av hur naturen och dess delar ser ut, 
låter, samt vilka smak- och doftupplevelser de har. 
 
Karin berättar att hennes pappa tagit kort på älgar och Lisa beskriver då hur en giraff slickat 
hennes mamma i ansiktet. Detta är en upplevelse de fått berättat för sig medan de också sett 
och hört saker själva. 
 

Bo: Jag har sett älgar och de är gråa. Det fanns bara gråa inte rosa! 
(Algot har ritat en lila älg och Bo kommenterar Algots teckning) 
 
Greta: Och hackspettarna låter hack hack ack ack ack. Jag har hört den 
en gång. 
Håkan: Jag med!!  
Greta: Och på hemvägen. 
Håkan: Jag med har hört den. 
Intervjuare: När den hackar på trädena? 
Greta och Håkan: Ja. 
Greta: Pick pick pick. 

 
 

De doftupplevelser barnen har är antingen av goda dofter, där alla barn menar att blommor 
luktar gott medan några också tar upp att det doftar mat i naturen, men också äckliga lukter 
där sopor, smutsvatten och djur tas upp.   
 

Eva: Det luktar gott, som träd nästan. Och blommor. 
 
Lisa: Ibland när vi är ute på dagis då brukar det lukta mat. 
Intervjuare: Brukar det det, hur kan det komma sig då? 
Karin: Då känner man det här inifrån och… 
Lisa: Och ibland när vi är ute gör det det. 
 
Ingvar: […] och ibland luktar det stink från smutsiga rävar. 

 
Mia: Maskar. 
Algot: Det luktar fågelskit och vatten smutsvatten. 
Bo: Det luktar inte. 
Algot: Smutsvatten luktar ju. 
Intervjuare: Hur luktar det då? 
Algot: Det luktar illa. 

 
Ett barn beskriver en känsla som han är ensam om i resultatet. 

 
Dan: Jag tycker luktar luft. 
Intervjuare: Luktar luft. 
Dan: För ibland är det kallt och då kommer kallt i näsan. 
Intervjuare 2: Hur känns det då? 
Dan: Kallt. 
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Barnen beskriver utifrån sina upplevelser också naturen som estetik där det vackra 
representeras av blommor, naturfenomen och djur. 
 

Håkan: Träden och så. De gröna bladen. 
Greta: Regnbåge. 
Intervjuae: Ja den har många färger va. 
Håkan: Man kan flyga upp till den. 
Greta: Glitter glitter glitter. 

 
Karin: Jag tycker att mitt hus är vackert. 
Mia: Blommor. 
Olle: Regnbågen. 
Pia: Jag gillar också den. 

 
Det som är mindre vackert beskriver barnen som sådan som börjat vissna, alltså biologiskt 
material. 
 

Sara: Det är när det bara är vissna blommor och vissna löv på träden. 
 
Ingvar: Öhh öhhh öhh blad som egentligen har börjat vissna. 
Jan: Ja bruna blad… 
Ingvar: Som har ramlat ner från träden. 
Intervjuare: Det är inte så fint va. 

 

Analys 
Eftersom människan upplever sin omgivning med sina sinnen är det dessa intryck som leder 
till de erfarenheter barnen beskriver. Oftast är denna erfarenhet omedveten på så sätt att 
barnen endast har fragment av sammanhang och samband i naturen. Det framgår ändå att 
barnen ser att människa och natur påverkar varandra1. Vi ser att alla erfarenheter av naturen 
lett fram till varierande kunskaper hos barnen, alltså genom att barnen gör något lär de sig 
något.  

 
Håkan: Och ta upp en brasa där och lägga stora stenar runtom och lägga 
i småsten så det blir varmt. 
 
Greta: Att inte äta flugsvamp. Det är inte bra. 
Intervjuare: Nej man får inte äta flugsvamp nej. 
Håkan: Man kan pilla på den men man måste tvätta händerna då. 
Intervjuare: Men finns det något annat nyttigt i naturen då? 
Håkan: Plocka svamp. Vanlig svamp. 

 
I analysen ser vi att barnen beskriver varifrån de fått sina erfarenheter och därför också sina 
kunskaper. Vi inser att våra frågor kan ha påverkat barnens svar men tycker ändå att vi ser ett 
visst mönster i varifrån de får upplevelserna. Barnen beskriver på ett utförligare sätt vilka 
erfarenheter de varit med om i samband med familjen medan det blir mer kortfattade 
beskrivningar i samband med vad de gör på förskolan. Pedagogen nämns aldrig som person 
utan det är mer förskolan som helhet och dessutom nämns då oftast naturvård, förskolans gård 
och blomplockning som aktivitet. I familjen blir de individuella personerna framlyfta och man 
förstår att de har stor betydelse för barnens erfarenhet och kunskap samt att erfarenheterna har 
mer innehåll än de i förskolan.  
 

                                                 
1 Se t ex tidigare referat exempel på s 24, där Fredrik och Jan berättar om människa och natur. 
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Ingvar: Och när farmor brukar hämta oss då brukar vi gå hem till henne 
och gå genom skogen och öhhh och sen när man nästan är framme från 
skogen då faktiskt då är det ett vältet träd.  
Ingvar: Ja om det är några träd som har fallit kan man klättra på dem. 
Men några som har vältit helt och hållet får man inte gå under för de 
kan falla tillbaka. 

 
När vi frågar barnen om vad de gör i förskolan får vi svar som: 

 
Mia: Vet inte 
 
Sara: Jag brukar gunga så avslut. 
Rune: Jag brukar bara cykla. 
 
Lisa: Vi är ute och går. 
Intervjuare: Var går ni då? 
Karin: Till sandlådan. 
Lisa: Bygger sandslott. 

 

Barns känslor 
Barnen beskriver lustfyllda och obehagliga känslor utifrån sina erfarenheter av naturen.  
 
Lustfyllda känslor 
Alla barn nämner någon gång att det är roligt att leka i naturen och här ser vi återigen hur 
barnen beskriver lekplats och vägar som något som finns i naturen.  
 

Sara: Leka kurragömma. 
Algot: Leka. På lekplatser. 
Rune: Klättra träd. Ja, det är roligt där. Man bara…oooo man hoppar 
högt.  
 

 
Dan beskriver här varför det är roligt att leka i regn medan Håkan menar att det är roligast att 
äta i naturen: 
  

Dan: För att då får man hoppa i vattenpölar.  
Håkan: Grilla korv och ha picknick. 
 

 
Barnen tycker det är roligt med djur, blommor och naturfenomen vilket framkommer av dessa 
beskrivningar. 
 

Intervjuare: Vad är roligt att göra i naturen? 
Olle: Det finns snälla djur. 
Fredrik: Vet inte riktigt. Jo! Plocka blommor. 
Håkan: Och kolla på vattenfall. 
Olle: Jaa, det jag tycker är tråkigt att titta på solen, jag tycker bara det är 
roligt att titta på solnedgången.  

 
Barnen beskriver också erfarenheter som varit spännande, men dock på ett lustfyllt sätt.  
 

Sara: Spännande är när det har växt massor blommor. 
Olle: Ja och gå på upptäcktsfärd, för skatter finns på riktigt. 
Greta: Ja! Att se någonting nytt. 
Dan: Mmm titta på älgar. 
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Christer: Bilar och väg. 
 
 
I samband med rekreation kommer känslan härligt fram och beskrivs så här. 
 

Rune: Jag gillar vara ute när det blåser. 
Rune: Nää, det blåser och regnar yoohoooo! Bada då, bada då! 
Sara: Vet du vad jag tycker är härligast? När det är sommar och man 
faktiskt kan bada i vattnet med baddräkt och sola. 

 
 
Ytterligare en känsla som barnen beskriver kopplas samman med smak- och luktsinnet. 
 

Dan: Jag tycker det bästa är att äta och plocka blåbär. 
Christer: Jag ska plocka jordgubbar sen. Äpplen men jag ska ta 
jordgubbar hos grannen. 
Mia: Blommor luktar gott. 

 
Obehagliga känslor 
Bland de vanligaste obehagliga känslorna som barnen beskrivit är det som barnen uppfattar 
som tråkigt.  
 

Greta: Att sitta still. 
Håkan: Och att bara gå runt att titta. Ensam. 
Jan: Att inte göra någonting. 
Sara: Jag tycker det är tråkigt att faktiskt bara gå runt. 
Rune: Ja, tråkigt. Då säger jag, gå hem det tråkigt! Tråkigt! 
 
Dan: Jaaa, lite tråkigt när man står stilla i naturen. Och se på djur. 
Christer: Inte när man ska stå stilla. 
Dan: Jag tycker det är tråkigt att vara ensam i skogen. 

 
 
I samband med att barnen beskriver farliga djur får vi förståelse för att djur också kan 
upplevas som läskiga. 

 
Christer: Fåglar. 
Dan: Nej örnar 
Dan: De har faktiskt klor. 
 
Bo: Algot och jag är lite rädd för björnar och älgar. 
Fredrik: Älgar. 
Intervjuare: Varför är de farliga? 
Fredrik: För de kan hoppa på. 
Intervjuare: Hur känns det då? 
Fredrik: Det känns som typ, det känns som man nästan dör. 
Eva: Det känns som det nästan kan komma blod. 
 
Intervjuare: Finns det något farligt i naturen? 
Olle: Kroko, näe inte krokodiler. De kan finnas i vattnet. 
Intervjuare: Ja de kan finnas i vattnet, är de farliga? 
Olle: Näe, bara om man stör dem. 
Intervjuare: Mmm, finns det något annat farligt då? 
Olle: Getingar. 
Intervjuare: Finns det något som är farligt i naturen Pia? 
Pia: Hajar. 
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Intervjuare: Varför är rävar farliga då? 
Jan: Därför att de äter människo människokött. 
Ingvar: Jag vet inte om de dödar men Lo att lodjuret dödar. 
 
Algot: Och nu vet jag, ormar. 
Bo: Ja giftormar. (ögonen blir stora på barnen) 
Intervjuare: Oj är de farliga? 
Algot: Ja de kan spruta gift eller hur Edwin? 
Intervjuare: Kan de spruta gift?  
Intervjuare 2: Hur känns det att träffa på sådana ormar då? 
Algot: Jättefarligt. 
 
Intervjuare: Ormar och maskar. Varför är ormar äckliga då? 
Sara: För att dom är lite mjuka och äckligt att ta på.  
 
Bo: Jo det fanns det för längesedan. 
Intervjuare: Det fanns det för längesedan. 
Bo: Ja undisaurier. 
Intervjuare: Ja dinosaurier ja. 
Algot: Fast då levde inte jag. 
Intervjuare: Nej inte jag heller. 
Bo: Nej och jag vill inte se de där monstren. 

 
Vissa barn tycker också att vädret och natten kan ge upphov till en rädsla. 
 

Intervjuare: Finns det något farligt i naturen? 
Rune: Jaa och när det snö. 
Intervjuare: Är det farligt med snö? 
Rune: Ja… 
Sara: För man kan sitta fast i en storm. 
Intervjuare: Vad menade du Rune? 
Rune: Fröken eller hur, när det är snö. Ja, då har, då kan bilarna halka. 

 
Greta: Mörkt det tycker jag är fult. 
Intervjuare: Ja när det är mörkt ute. 
Greta: Då tycker jag det är lite fult. 
Intervjuare: Hur känns det när det är mörkt ute då? 
Greta: Ensamt när ingen är där. 
Intervjuare: Ja. 
Greta: Man känner sig ensam. 
Intervjuare: Ja man känner sig ensam. 
Håkan: Jag tycker det blir lite ensamt om jag har kommit bort då och 
det är mörkt. 

 
Här beskrivs också en känsla i samband med naturförstörelse: 

 
Intervjuare: Okej. Kan inte ni berätta vad som händer om man förstör 
naturen då? 
Bo: Då blir man arg då får man bygga nytt. 

 

Analys 
Innan fortsatt analys vill vi bara poängtera att vi är medvetna om vår påverkan på barns 
beskrivningar av sina känslor då vi frågat om roligt, tråkigt, spännande etc. Trots att barnen 
blev tillfrågade om olika känslor anser vi oss se att de lyfter fram ett djup i sina beskrivningar 
av sina känslor. Vi ser barns beskrivningar av sina känslor kan delas in i dels konkreta, alltså 
egna upplevelser, men också upplevelser via någon annan. Det tydligaste mönstret är att i 
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barnens beskrivningar av tråkiga känslor poängterar alla att det är tråkigt att bara ”va” i 
naturen. De beskriver hur tråkigt det är att bara gå runt, stå still eller bara se utan något syfte 
med aktiviteten.  
 

Sammanfattning av resultat och analys 
Som svar på vad barnen uppfattar som natur fick vi många varierande beskrivningar där 
särskilt djur, växter, naturfenomen och naturvård framträdde som tydliga kategorier. 
Dessutom kom det fram att barnen faktiskt menar att allt utomhus är natur, barnen gjorde 
alltså ingen skillnad på den fria orörda naturen eller exempelvis den bebyggda naturen. 
Teckningarna styrkte först och främst djur och växter som en beskrivning av natur men det 
framkom också ytterligare en kategori med förmaningar om naturen vilket också stärker vår 
tolkning av barnens ansvarskänsla för naturen. Det framkom att barn har många och 
varierande beskrivningar av sina erfarenheter och upplevelser i naturen, dels kan vi se varifrån 
de fått sin erfarenhet men också att den lett till kunskap. Vi tyckte oss också se att barnen 
beskrev familjen som en större förebild i sökandet av naturupplevelser på så sätt att individen 
poängteras och lyfts fram i deras beskrivningar. Förskolan förekommer också i deras 
beskrivningar men inte på samma sätt eftersom pedagogen inte nämns samt att erfarenheterna 
är begränsade till naturvård, matupplevelser och naturvistelser i närområdet. Barnen beskrev 
både lustfyllda och obehagliga känslor utifrån såväl egna erfarenheter som andras 
erfarenheter. Tydligast framkommer det att barnen finner det tråkigt med utevistelser utan 
syfte. 
 
 

Diskussion 
Vi kommer här att diskutera vårt resultat, studiens tillförlitlighet och metod men också tankar 
om vidare forskning. 
 

Resultatdiskussion 
Utifrån vårt resultat i denna studie tycker vi oss se viktiga aspekter för vår kommande roll 
som pedagoger. Exempelvis ser barnen allt utomhus som natur vilket är intressant med 
utgångspunkt i ett mer vetenskapligt synsätt, där naturen betecknas som något av människan 
orört. Varför menar då barnen att såväl vägar, fordon som hus är natur? Vi tror att detta kan 
bero på att pedagoger och vuxna har sin klara bild av naturen och därför glömmer att definiera 
begreppet för barnen. Pedagogerna och vuxna i barnens närhet tar alltså sin bild av naturen för 
given och denna bild blir så självklar att de inte tänker på att barnen kan uppfatta saken på ett 
helt annat sätt. Det kan också bero på att man som vuxen inte använder begreppen på ett 
tillräckligt tydligt sätt. Vi tror att man använder ordet gå ut till allt möjligt. Våra erfarenheter 
säger oss att detta begrepp används oavsett vart man ska gå, vilket kan bli otydligt för barnen. 
Om man istället betonar innehållet i naturen och ser dess delar tillsammans med barnen får 
barnen större förståelse för vad begreppet innebär (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 
2003).  
 
Bjervås (2003) menar att innebörden av att ta ett barns perspektiv är att se världen ur deras 
synvinkel och att det är viktigt att respektera och ta barnens tankar på allvar. Vi måste som 
pedagoger och vuxna möta barnens rädslor och erfarenheter för att stödja dem i skapandet av 
nya erfarenheter. På detta sätt kan de vidga sin bild samt skapa en ny bild av företeelser i 
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naturen och naturen som helhet. Även Helldén (1994) menar att det är viktigt att just lyfta 
fram barnens tankar för att pedagogen ska kunna skapa en lärande miljö. Pramling (1994); 
Siraj-Blatchford och MacLeod-Brudenell (1999) beskriver i sina undersökningar att man som 
pedagog måste synliggöra såväl naturvetenskapliga samband som barns tankar. Detta tror vi 
skapar förståelse för naturämnet och ger oss en bild av barns föreställningar av 
naturvetenskapliga samband. Även Alerby (1998) poängterar att barns livsvärld måste 
synliggöras för att kunna skapa en bra lärande situation. Vi vill alltså att man ska ta reda på 
barns befintliga föreställningar om naturen för att kunna möta dem genom att synliggöra nya 
aspekter av naturen. Genom detta arbetssätt hjälper vi barnen att vidga sina föreställningar. Vi 
vill belysa hur detta skulle kunna gå till genom ett exempel hämtad från vår erfarenhet. Vi har 
varit med om att pedagogerna på en förskola uppmärksammat att ett barn var rädd för myror. 
För att vidga barnets föreställningar om myror tog de in dessa insekter i ett miniakvarium. På 
det här sättet fick barnet möjlighet att titta, undersöka och reflektera kring myror, vilket ledde 
till att barnen fick mer kunskap om myror samt blev förtrogen med dem vilket gjorde att 
rädslan gick över. 
 
Vi vet att barn är kunniga men blir ändå förvånade över alla kunskaper barnen visade. Barnen 
i vår studie hade faktakunskaper men också förståelse för naturen. Dessa kunskaper visar på 
barns försök att beskriva naturen utifrån naturvetenskapliga begrepp.  
 

Olle: Ja det finns fiskmesar säger dem. 
Intervjuare: Fiskmesar okej. 
Olle: Sällsynt är den. 
Intervjuare: Okej vad är sällsynt? 
Olle: Sällsynt är när den nästan inte finns någonstans. 
Intervjuare: Ja det stämmer. 
Olle: Men det kan finnas massor någon annanstans. 

 
Dan: Man får inte döda vargar för de är fridlysta. 
Intervjuare: Okej. 
Christer: Man får inte döda älgar. 
Intervjuare: Vad är fridlyst. 
Dan: Det är att man inte får döda de och de är fridlysta är… 
Christer: Men inte fåglar heller. 
Dan: De är inte fridlysta. 

 
Först och främst vill vi med dessa två citat visa att barn är kompetenta, de kan mycket mer än 
vi tror men det visar också hur olika barn tänker. Citaten visar hur barn försöker definiera 
naturvetenskapliga begrepp genom sina erfarenheter, men också att de saknar hela förståelsen 
i begreppet. Det blir därmed tydligt att det är viktigt att lyfta barns tankar för att få reda på 
deras erfarenheter och därmed kunna möta dem där de befinner sig. Vi menar att man måste 
vänta på att barnen är redo precis som Siraj-Blatchford och MacLeod-Brudenell (1999) 
poängterade med exemplet om gubben på månen2. Piaget (2006) menar att barn under sju år 
inte kan definiera begrepp vilket vi anser att de kan. Vi menar att det inte har med ålder att 
göra utan snarare vilka erfarenheter barnen har och hur vi som vuxna och pedagoger mött 
dessa erfarenheter. Det har också att göra med barnens inställning till dessa erfarenheter vilket 
Siraj-Blatchford och MacLeod- Brudenell (1999) beskriver genom att poängtera hur viktigt 
det är att man lyfter det barnen kan istället för att påpeka det som är fel. Dewey (1999) anser 
att barn lär sig bäst genom det de gör ofta och att detta ger ökat självförtroende. Om barn har 

                                                 
2 Se t ex tidigare referat på s 10, där Siraj-Blatchford och MacLeod-Brudenell beskriver exemplet om gubben på 
månen. 
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både självförtroende inom området naturvetenskap och lusten att vilja lära så menar vi att 
barn kan lära sig naturvetenskapliga begrepp oavsett ålder.  
 
Däremot visar vår studie att barnen i de flesta fall beskriver naturen ur ett vardagsperspektiv 
där de i många fall saknar vetenskapliga begrepp på naturen. Helldèn (1994); Sjøberg (2000); 
Dewey (1999); Vygotskij (Bråten 1998) menar att det är viktigt att ta reda på barns 
vardagsföreställningar inom området naturvetenskap, för att kunna förstå problemet med 
barnens möte med naturvetenskapliga föreställningar. Barnen i vår studie kan bland annat 
flera djur och blomnamn3 men visar också förståelse genom kommentarer som handlar om 
orsak och verkan4. Sommer (2005) menar att barn är kompetenta men att de behöver stöd från 
vuxna. Vidare beskriver han att detta kan glömmas bort eftersom barn idag ses som 
självständiga i sökandet efter kunskap. I vår studie framkom det att barn kan behöva stöd från 
vuxna för att bredda sina kunskaper om naturen. Ett exempel är att många barn saknade namn 
på trädarter vilket vi tror kan bero på att man glömmer bort att benämna olika träds namn, 
istället säger man bara träd. Helldén (1994) menar bland annat att vuxnas språk kan skapa 
missförstånd hos barnen eftersom vi använder oss av metaforer samt att vi omedvetet 
beskriver exempelvis djur så att innebörden av begreppet blir felaktigt. Detta har alltså med 
pedagogers förhållningssätt att göra eftersom vi måste tänka på hur vi benämner och hur vi 
synliggör naturens beståndsdelar. Om vi är på skogspromenad är det viktigt att benämna till 
exempel björken med dess namn istället för att säga träd. På det sättet menar vi att man 
synliggör och benämner delar i naturen på ett konkret sätt.  Siraj-Blatchford och MacLeod-
Brudenell (1999) påpekar också pedagogens förhållningssätt som något väsentligt i hur barns 
inställning till naturvetenskap blir. Det kan vara så att pedagoger och andra vuxna försöker 
utgå från barns intresse, vilket poängteras i läroplanen för förskolan (Lpfö98 2006), och då 
missar att väcka intresset för andra delar i naturen än blommor och djur.  
 
Vi fick i vår studie fram ett tydligt mönster i att barn faktiskt vill ha stöd från andra, de vill ha 
planerad verksamhet med ett syfte när de befinner sig i naturen. Barnen uttryckte klart och 
tydligt hur tråkigt det är med naturvistelser utan mål eller mening5. I studien så framkom det 
att pedagogen inte är synlig i barns lärandeprocess. Detta kan bero på att vi inte ställde de 
frågor som behövdes för att få ur barnen dessa tankar, men eftersom barnen ändå lyfter andra 
vuxna som medforskare i naturen känns det naturligt att fråga sig varför pedagogen inte 
förekom på samma sätt. Vi tror att detta kan bero på att naturvistelsen saknar tydlig planering 
och tydliga mål. Detta kan styrkas med hjälp av barnens beskrivning av sina känslor eftersom 
de upplevde det tråkigt att bara va. Det kan också vara så att pedagogen visst har mening och 
mål med utevistelsen men att detta inte förmedlas till barnen. Vi menar liksom Sommer 
(2005) att pedagoger måste se lärandet som något oändligt, att vi aldrig blir fullärda. Detta bör 
vi ha i åtanke när vi utforskar omvärlden tillsammans med barnen. Om barnen ser oss som 
medforskare blir även lärandet tydligare för barnen och förhållningssättet skapar en bättre 
grund för lärande. I och med att pedagogen blir medforskare tror vi att barnen får tydligare 
mening med utevistelsen. Vi tror också att det är viktigt att lyfta fram barnens tankar för att 
kunna planera vår verksamhet och göra den meningsfull. Även läroplanen (Lpfö98 2006) 
menar att pedagoger ska sträva efter en lustfylld lärandemiljö och planerad verksamhet, alltså 
en balans mellan lek och lärande. Dewey (1999) poängterar vikten av en målstyrd verksamhet 

                                                 
3 Se t ex tidigare citat exempel på s 19, där Greta, Bo och Sara benämner olika djur medan Eva och Fredrik 
benämner olika blommor. 
4 Se t ex tidigare citat exempel på s 24-25, där Fredrik, Jan, Ingvar, Dan och Håkan berättar om konsekvenser av 
handlingar i naturen. 
5 Se t ex tidigare citat exempel på s 28, där Greta, Håkan, Jan, Sara, Rune, Dan och Christer pratar om hur tråkigt 
det är att bara vara i naturen. 
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eftersom man genom planering lättare kan förutse de svårigheter som kan uppstå på vägen 
mot lärandet, alltså att reflektera kring alternativ för att kunna möta varje barns tidigare 
erfarenheter. Detta kräver dock att vi vet vilka dessa erfarenheter är och enda sättet är att 
lyssna på barnen vilket Qvarsell (2003); Halldén (2003); Barnkonventionen (2007) 
poängterar. Vi menar att vår studie har visat just barnens tankar kring den planerade 
verksamheten eftersom de vill ha ett mål att sträva mot i sina aktiviteter. Vi bör alltså inte 
vara rädda för att ta plats i barnens utforskande av sin omvärld!  
 
I vår studie framkommer att barnen känner ett ansvar för naturen och allt levande i naturen. 
Barnen beskriver det i form av både ritade förmaningar och symboler men också med ord6. 
Vad beror det då på att barn lyfter naturen utifrån ett vårdande perspektiv? I och med att 
naturen idag är aktuellt utifrån ett miljöperspektiv anser vi att det är viktigt att diskutera det 
ansvar barnen känner för naturen. Vi tror att barn idag får mycket kunskap från förskolorna i 
hur man ska ta hand om naturen samt hur man ska skydda den. Vi tror att miljön får stor del i 
förskolans undervisning eftersom den poängteras i läroplanen för förskolan men också för att 
vårt levnadssätt idag framställs som något destruktivt i förhållande till naturen. Vi tror att 
både förskola och föräldrar är uppmärksamma på detta och därför förmedlar detta 
förhållningssätt till barnen. Granberg (2000) menar att barn gör som vi vuxna gör, vilket är en 
viktig aspekt att tänka på i förmedlandet av kunskaper. I och med att barnen visar på stora 
kunskaper och stort ansvar för naturen utifrån ett miljöperspektiv, tror vi att förskolorna är 
duktiga på att arbeta med detta. Johansson (2004) påpekar att tidiga upplevelser av naturen 
ger ett sammanhang mellan natur och miljö både på individnivå och i ett globalt sammanhang. 
Naturupplevelser i barndomen ger barn en positiv bild av naturen (Granberg 2000; Madsen 
1999; Sellgren 2003; Braute & Bang 1997). Fröbel (Johansson 1994; Wallström, 1992; 
Öhman, 1991) beskriver naturvistelser som viktiga för att barn ska kunna se hur allting hänger 
samman, alltså kretslopp och processer i naturen måste synliggöras genom att faktiskt vara ute 
i naturen. Fröbel menar vidare att samband i naturen skapar förståelse även för den egna 
rollen i världen. Vi vill alltså att man inte ska glömma bort att ge barnen möjlighet att skapa 
erfarenheter och få upplevelser kring naturen eftersom den hänger ihop med allting. Därför är 
det viktigt att fortsätta ge barnen positiva stunder i naturen för att de ska ta ansvar för sin 
påverkan på miljön.  
 

Tillförlitlighet 
I en undersökning ska alla intervjuer ha skett på liknande sätt, alltså miljö, frågeområden och 
etiska utgångspunkter ska vara utförda på samma sätt, vilket vi också tagit hänsyn till i vårt 
arbete. För att en kvalitativ studie ska ha objektivitet måste en läsare uppfatta resultatet på 
liknande sätt som vi gjort, alltså att tolkningarna inte ligger för långt ifrån varandra (Trost 
1993). Genom diskussioner med varandra har våra åsikter synliggjorts och gjort det möjligt 
för oss att bortse från dessa i försöken att se mönstren i barnens tankar. Viktigast för en 
kvalitativ studie är dock validiteten, alltså ett arbetes giltighet. Frågan skall enligt Trost 
(1993) mäta det den tänkt mäta, om man som vi vill veta hur barn tänker kring natur, vet vi ju 
inte på förhand vad de räknar in i natur, utan det är detta vi vill lyfta fram i arbetet. Patel och 
Davidson (1994) menar att tillförlitligheten på ett arbete blir större om man är två närvarande 
vid intervjusituationen eftersom den ene då kan anteckna viktiga punkter i den intervjuades 
beskrivningar. Vidare anser Patel och Davidson (1994) att det är viktigt att till exempel 

                                                 
6 Se t ex tidigare citat exempel på s 21, där Fredrik och Eva berättar vad man inte bör göra i naturen. Men också 
figur 6 på s 22, där teckningen visar symboler om vad man inte ska göra i naturen.   
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använda bandspelare för att då kan man lyssna på beskrivningarna om igen för att veta att 
man uppfattar saken som den redogörs. Hänsynstagandet till dessa faktorer menar vi gör att 
vår studie har god tillförlitlighet.  
 

Metoddiskussion 
Vi anser att valet av metod, alltså en kvalitativ intervju, fungerade på så sätt att vi fått ut det vi 
hade som syfte med vår undersökning – att fånga barns tankar om natur. Två exempel på 
kvalitativa metoder är enligt Løkken och Søbstad (1995) observationer och intervjuer. 
Observation är enligt Kvale (1997) ett sätt att få kunskap om barnets samspel med exempelvis 
naturen och andra människor. Eftersom vi vill fånga barnens tankevärld är intervjun som 
redskap mer lämpad i denna undersökning. Løkken och Søbstad (1995) anser att intervjuer 
ger ett djup i det undersökta som inte observationer kan ge. Vi har därför valt att göra 
kvalitativa intervjuer för att fånga barns tänkande. Vi ser däremot att vi skulle ha kunnat ställa 
ännu fler frågor som berörde ämnen som dök upp efter vägen men som inte ingick i vår 
problemformulering från början, fast någonstans var vi ändå tvungna att avgränsa oss.  
 
Kitzinger (2004) beskrev hur gruppintervjun kunde skapa en diskussion mellan de intervjuade 
vilket vi fick uppleva. Vi upplever också detta som något positivt eftersom barnen inspirerade 
varandra att tala samt att barnen förde en dialog mellan varandra vilket bidrog till vårt 
resultat. Trost (1993) beskrev att en gruppintervju kan göra att inte alla får komma till tals, 
vilket vi var oroliga för. I och med att vi var två som intervjuade var vi ändå uppmärksamma 
på detta, samt att vi genomförde en testintervju som visade på motsatsen och därför gjorde oss 
lugnare inför detta val. Vi ser efter utförda intervjuer att det faktiskt fungerat riktigt bra med 
gruppintervjuer eftersom barnen diskuterade sinsemellan och då lyfte tankar som vi aldrig 
tänkt på. Vi är därför nöjda med det vi fått fram eftersom vi fått svar på våra frågor samt att 
materialet blev både stort och varierat för att barnen var öppna och utförligt beskrev sina 
tankar.  
 
Teckningen var också ett bra komplement eftersom barnen då fick ytterligare en möjlighet att 
berätta vad natur var för något. Detta var extra viktigt för de barn som saknade begrepp för att 
förklara sina tankar, vilket stämmer med Løkken och Søbstad (1995) beskrivning av teckning 
som metod. Vi förstod också att teckningen upplevdes som ett roligt inslag i intervjun då 
barnen gärna målade samt berättade om sina teckningar.  
 

Eventuell fortsatt forskning 
En intressant tanke vore att göra observationer av barngruppen när de är ute i naturen 
tillsammans med en pedagog för att se hur de arbetar med samband i naturen. Alltså om de 
synliggör dessa samband och i så fall hur detta görs. Dessutom vore det intressant att se om 
och hur detaljerat dessa naturvistelser är planerade, samt om det finns ett uttalat syfte med 
naturvistelsen för barnen. Slutligen blir det också relevant att undersöka om och hur 
pedagogerna utvärderar sin undervisning, exempelvis om pedagogerna lyfter barnens tankar 
för att se hela processen. Man kan alltså ta reda på vad pedagoger gör, hur de gör och varför 
de gör (didaktikens frågor) en viss typ av naturvetenskaplig undervisning, samt se hur de 
sätter sig in i barnens perspektiv.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Naturbild (Barnen får i början av intervjun rita en naturteckning.) 
- Berätta för mig vad du ritar. 
- Hur tänkte du när du ritade teckningen. 
 
 
Naturen som biologi 
- När jag säger ordet natur, vad tänker du på då? 
- Berätta vad det finns för djur i naturen. 
- Berätta vad det finns mer för något i naturen. 
 
 
Naturen som rekreation 
- Vad kan du göra i naturen? Brukar du göra något mer?  
- Vad är roligt att göra i naturen? 
- Vad är tråkigt att göra i naturen? 
- Finns det något spännande i naturen? 
- Finns det något farligt i naturen? 
- Vad gör du i naturen på förskolan? 
- Vad gör du i naturen hemma med mamma och pappa? 
- Tycker du om att vara i naturen? Varför, varför inte? 
- Vad är bäst med att vara i naturen? 
- Vad är sämst med att vara i naturen? 
- Berätta om något mer du vill göra i naturen. 
 
 
Nyttja naturen 
- Finns det något gott i naturen? 
- Finns det något äckligt i naturen? 
 
 
Naturen som estetik 
- Finns det något vackert med naturen?      
- Finns det något fult med naturen?    
- Hur luktar det i naturen? 
- Vad kan du höra i naturen? 
 
 
Naturen som lärande 
- Kan man lära sig något i naturen, vad? 
- Berätta om något du vill lära dig i  naturen. 
 
 
Naturvård och miljövård 
- Vad får man göra i naturen? 
- Vad får man inte göra i naturen? 
- Vad händer om man förstör naturen? 
- Är du rädd om naturen?      

 



 
 
Följdfrågor 
- Beskriv. 
- Hur menar du? 
- Upprepa barnets ord i en fråga. 
- Berätta. 
- Hur tänker du då? 
- Nu blir jag nyfiken, berätta för mig. 
- Hur kändes det? 

 



Bilaga 2 Missivbrev 
 
 
 

   Vänersborg 22/5 2007 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser till lärare med inriktning förskola-förskoleklass på Högskolan 
Väst. Vi gör nu vårt examensarbete och det innebär att skriva en C-uppsats där vi har valt att 
fördjupa oss i vår profilering naturvetenskap och teknik.  Under de två närmaste veckorna 
kommer vi att genomföra intervjuer på tre olika förskolor med barn i åldern 4-5 år för att ta 
reda på deras upplevelser och tankar kring natur. 
 
För vårt arbete skulle vi vilja ha hjälp av ert barn för att få svar på några frågor som berör 
detta ämne. Därför undrar vi om vi får tillåtelse att intervjua ert barn. Intervjun spelas in på 
band och det är bara vi som intervjuar som kommer att lyssna på bandet. Intervjun är helt 
frivillig och barnet kan när som helst avbryta. Barnens eller förskolans namn kommer inte 
vara med i uppsatsen utan deltagandet kommer att vara helt anonymt.  
 
Våra intervjuer kommer att äga rum i slutet av maj och vi skulle bli mycket glada om ert barn 
får lov att delta. En sammanställning av intervjuerna kommer sedan att ligga till grund för vår 
C-uppsats. Detta ger oss ny kunskap inför vårt framtida arbete som lärare i förskolan. Om ni 
samtycker till intervjun önskar vi ett skriftligt godkännande som lämnas snarast till personalen 
på er förskola. 
 
 
Med vänliga hälsningar: 
Ann-Christine Yngve  Mobilnummer: XXXXXXX 
Linda Augustsson Mobilnummer: XXXXXXX 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Förskolans namn:__________________________ 
 
 
Barnets namn:_____________________________ 
 
 
Jag godkänner härmed att vårt barn får intervjuas: 
 
 
Målsmans underskrift 
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