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Abstract

The purpose of this work is to investigate children’s perception of Swedish birds. Through 
qualitative questions there were twelve children interviewed. I showed the pictures for the 
children of different animals that we discussed but with focus on birds. The children could 
partly distinguish which of the pictures that represented birds and who did not. But they could 
not distinguish a particular species of birds they only saw similarities in the birds shape and 
color. Overall, had the children their own ideas what ecology is like what the birds eat seeds, 
bread and fish they sound like pipip and that the bird in the winter trave              place or 
are hiding in their nest. 

Keywords: Ecology, biological phenomena, pre-school, knowledge
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Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att undersöka barns uppfattning av svenska fåglar. Genom 
kvalitativa frågor blev tolv barn intervjuade. Jag visade barnen bilder på olika djur som vi 
diskuterade men med fokus på fåglar. Barnen kunde till viss del urskilja på bilderna vilka djur 
som föreställde fåglar och vilka djur som inte gjorde det. Men de kunde inte särskilja en 
speciell art av fåglar utan såg bara likheter i fågelns form och färg. Över lag hade barnen en 
egen uppfattning av fåglars ekologi som att fåglar äte   rö, bröd och fisk, de låter pipipi och 
att fåglar på vintern åker till något varmare ställe e ler gömmer sig i sitt bo. 

: Ekologi, biologiska fenomen, förskola, kunskapNyckelord
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Inledning.
För att barn skall få en uppfattning om hur viktigt naturen och djuren i den är, är det bra att så 
tidigt som möjligt börja prata med barn i avsikt att stimulera barns intresse för djur och natur. 
Det är även bra att vara ute i fält och jobba med barn och elever för att de ska få en fullständig 
uppfattning om djur växter och ekologiska processer, för enligt tidigare forskning så har 
elever idag svårt för detta, (Magntorn, 2007); (Prokop m.fl. 2007). Den reviderade läroplanen 
tar upp vikten att arbeta med det naturvetenskapliga ämnet som säger att varje förskola skall 
sträva efter att varje barn:

”

” (Lpfö 98, rev, 2010, 5/10- 2011).

Jag valde då att titta på ämnet fåglar. Främst för att fåglar är ett mycket intressant djur och att 
barn ofta ser fåglar ute i naturen och på skolgården Men är barn medvetna om fåglar och vet 
de något om dem? Leicht Madsen menar att ju mer barn är ute i naturen och dess miljö desto 
mer frågor dyker det upp. (Leicht Madsen 1999). Ett annat syfte var även att ta reda på barns 
tankar kring Svenska fåglars ekologi och biologiska fenomen. 

Fokus i arbete hamnade framförallt på fåglar och barns kunskap kring fåglar. Enligt tidigare 
forskning har det inte forskats om små barns uppfattning av fåglar på ett djupare plan, 
(Prokop, m.fl. 2007). Johansson har tagit fram ett arbetsmaterial som är tänkt som hjälp för 
den som vill arbeta med ekologiska frågor om djur och natur för äldre barnen 4-5 åringar i 
förskolan och att vidga barnens syn på naturen och fåglar. Johansson menar att det kan vara 
svårt att förklara ekologi för barn så det är bra att dela upp de ekologiska frågorna i mindre 
bitarna och arbeta med sådant som finns i barnens vardag. Johansson menar även att barn av 
naturen är nyfikna och att hennes material skall leda till att barn börjar ställer frågor vilket 
leder till andra aspekter som berör fåglar liv och leverne. Hennes ambition är ”att den skall 
vidga barns syn på naturen och att de så småningom skall bli mer uppmärksamma på orsak
och verkan i naturen”, (Johansson, Annica, 2009 S 1). För att barn skall få en helhetssyn
måste de i framtiden även ta ställning till miljöfrågor och de djur som rör sig i deras närmiljö. 
”Det fordrar förtrogenhet med viktiga ekologiska system”, (Helldén, 1996). S. 5). Det är då 
viktigt att stimulera barn i det naturvetenskapliga ämnet som fåglar, ekologi och miljö med 
barn. Som lärare bör man ta reda på barns kunskap om olika fenomen ute i naturen så man har 
en bra utgångspunkt när man ska utmana barns tänkande i vår undervisning, Helldén, (1994).

Enligt läroplanen att:

Vad betyder fåglars ekologi och biologiska fenomen? Biologi är ett naturvetenskapligt ämne 
som berör läran om livet och livets process. Fenomen kan beskrivas som att man observera ett 
skeende. Ekologi är vetenskapen om samspelet mellan de levande organismerna och den miljö 
de lever i, Pleijel, (2003). 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samban    naturen, liksom sitt 
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 
fenomen

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö - och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans 
verksamhet.”(Lpfö 98, rev. 2010, 5/10-2011. S.7).
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Om hur barn tolkar händelser i omvärlden och formar sina teorier om naturvetenskapliga 
fenomen har Piaget varit den som betytt mest för forskare. Piaget menar att människan i sitt 
tänkande strävar efter att förstå sin omgivning för att komma i jämvikt med den. Piaget menar
även att barn går igenom fyra olika utvecklingsstadier och att varje stadie har olika 
tankestrukturer som mognad, erfarenhet, social interaktion och självreglering. De tre första 
stadier måste ett barn gå igenom för att till slut komma in i det fjärde stadiet av självreglering där 
barnet försöker komma i jämvikt med sin omgivning och sin egen tankevärld och förstå sin 
omvärld. (Helldén, 1994). Vid fyra års ålder och uppåt blir vi mer beroende av direkta upplevelser 
via våra sinnen som kännetecknas av tänkandet. Tänkandet är mer beroende av det mest 
iögonfallande i ett föremål eller situation, (Evenshaug & Hallen, 2005). För om man skall arbeta 
framgångsrikt med ett ämne med barnen så är det viktigt att utgå från barns egna tankat och 
erfarenhetsvärld, Johansson, (2009). 

Jag har under tidigare vfu varit med på utflykter i skogen med barnen på min avdelning där vi 
lekt och men även pratat om vad som finns i naturen och djuren som bor i den miljö som vi 
leker i. Det är genom dessa erfarenheter med barnen jag blev intresserad av att ta reda på vad 
barn mellan 3-5 år egentligen vet om och har lärt sig om fåglarna som bor i Sverige. Själv är 
jag mycket intresserad av skogen och dess djur och läste på min inriktning i naturkunskap i 
vardagen inom det biologiska ämnet om fåglar och miljö. Det föll sig då naturligt att ta ett 
ämne som jag tyckte bra om och som jag kan inspirera barn med. Även den reviderade 
läroplanen tar upp mål att sträva mot för barns lustfyllda kunskap. Förskolan ska sträva efter 
att varje barn:

”
” (Lpfö 98, rev. 2010, 5/10-2011.)

”Små barn som får erfarenheter genom att undersöka och påverka sin omgivning i samverkan 
med engagerade vuxna lär sig tänka själv” (Johansson, 1995). Där barn hämtar sin kunskap 
ifrån, bygger de upp sin kunskap genom egna tolkningar vilket bygger på den kunskapen de 
har sedan tidigare, (Prokop, m.fl. 2007). För lärande är en aktiv process. Det är då viktigt att 
bemöta barn direkt i deras frågor, för ett felaktigt bemötande kan hämma barnet så att det 
sluta ställa frågor och kan då hindras i sin utveckling av sin inre värld, (Leicht Madsen, 1999). 

I Prokop, m, fl. (2007), forskningsrapport har de intervjuat 495 Slovakiska barn om fåglar. 
Syftet med studien var att undersöka barn tankat kring fåglar, förmågan att klassificera dem 
och hur barns idéer förändras från olika åldrar. De började med att visa djurbilder för barnen, 
tre bilder av fåglar och fem bilder av fågelliknande djur. De valde att ta fåglar som inte kunde 
flyga alltså fåglar som inte har typisk fågel - liknande funktioner, utan Nya Zeeland Kiwi, 
Struts och pingvin. De valde även att intervjua barn som var mellan 7-8 år och 14-15 år.
Majoriteten av deras barn pekade ut vilka bilder som föreställde fåglar, men var mindre säkra 
när de fick se bilder av fågelliknande djur. 
När det kom till vad barnen trodde att fåglar äter så trodde ca 55 % i forskningsrapporten att 
fåglar äter bacon precis som vi människor. När det kommer till fåglars sång och varför de 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar sin nyfikenhet och 
sin lust samt förmåga att leka och lära.

”Det är genom att höra vad andra talar om och hur de fö   täller sig världen 
som barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur 
den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation.” (Säljö, 
2000).
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sjunger så kunde 48% i studien inte det rätta svaret. Även om de felaktiga svaren inte var helt 
fel utan barnen sa att de sjöng för att de var fåglar eller att det var deras rättighet. 33% visste 
att endast hanen sjunger. När det kom till fåglars förflyttning på vintern så hade 20 % i 
studien korrekt svar om att fåglar flyttar på grund av brist på mat men att majoriteten på 70 % 
visste att fåglar kan flytta så långt som 5000 km över vintern. När det kommer till vem som 
tar hand om fågelungarna och vem som ruvar på äggen visade studien om vem i hönsens värld 
som gör vad, då trodde 43% att endast honan ruvar på äggen men 49% trodde att både hanen 
och honan ruvar på äggen. När det kommer till vem som tar hand om kycklingarna efter 
ruvning så trodde 28% av barnen att endast honan tar hand om sina kycklingar och 5% att 
hanen tog hand om kycklingarna och 15 % trodde att ingen tar hand om kycklingarna, dock 
hade 49% rätt att endast en höna tar hand om kycklingarna. I dessa svar så hade åldern ingen 
betydelse. 

Det sammanfattande resultatet i forskningsrapporten gjord av Prokop m.fl. visade att barn i 
skolan oavsett ålder har svårt att klassificera fåglar även om siffran var högre bland de yngre
barnen. Även tidigare forskning gjord av Trowbridge & Mintzer visar att barns uppfattning av 
fågelklassificering av icke typiska fågelliknande djur och idéer om flera aspekter av biologi av 
fåglar och andra djur visar att barn har svårt för detta, (Trowbridge & Mintzes, 1985, 1988). 
Problem med att klassificera fåglar visar sig även finnas i många andra kulturer, (Wandersee, 
Mintzer &Novak, 1994); (Yen, Yao & Chiu,2004).  För att minska barns missuppfattningar 
visar denna studie på att mer undervisning angående fåglar och klassificering är nödvändig för 
att barn få bättre kunskap i fåglars biologi i det naturvetenskapliga.

Fåglar kan man se överallt i naturen, parker, i luften, på ängen och de bosätter sig lite överallt 
som i träd, på marken eller i vassen vid en sjö allt beroende på art. De härstammar från 
tvåbenta små lättrörliga och tandförsedda dinosaurier som många av dem var köttätare och 
livnärde sig på andra mindre ryggradsdjur och insekter. Fåglar har funnits på jorden över 150 
miljoner år och är närmast besläktade med reptiler. Fågelns närmsta släkting är krokodilen 
och lägger som vuxen ägg med gula som de gräver ned i sanden. Honan bevakar precis som 
fåglar sina ägg till det kläcks och tar sedan hand om dem en tid innan de får klara sig själv, 
(Östling & Åkesson, 2009 S. 10, 26). 

Orsaken till att fåglar sjunger eller ” ” som ett barn sa, är olika beroende på årstid och 
vilka andra fåglar eller djur som är i närheten. Sången tjänar först ett syfte att försvara sitt 
revir och sedan till att locka till sig en hona, men detta beror mycket på fågelarten. Hos en del 
fåglar tjänar inte fågelsången någon som helst socialt syfte. Men fåglar kan även förkunna sin 
glädje och kärlek, locka och ropa, utmana varandra til     id eller uppmana varandra till 
försvar och motstånd, varna för fiender och mycket mer, genom att sjunga olika sånger.
(Linsenmair, (1972) S. 8,77). Ugglor som inte ser så bra har en utmärkt hörsel och använder 
då sina lockrop eller sånger för att göra sig intressant för en hona. Fåglar uppfattar generellt 
ljud bättre än vi människor som röda långvågiga ljud och kortvågiga ultraljud, vilket är en 
fördel när man är en fågel med många fiender lurande överallt i naturen, (Östling & Åkesson, 
2009 S. 101). 

Fåglars flyttresor har i alla tider intresserat människan. Historiens första flyttfågelforskare var 
Aristoteles i det forna Grekland som skrev om fågelns flyttningar kring medelhavet. Han 
trodde bland annat att vissa fågelarter bytte skepnad från sommar till vinter som rödhaken 
som var talrik på vintern bytte skepnad på sommaren men som egentligen var en rödstjärt. 
Orsaken till att så många fåglar flyttar är ju tillgången på mat och överlevnadschans som 
tillexempel lövsångaren som lever på insekter, är det mest troligt att tillgången på mat är 

tjattarar
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större på en varmare plats. (Ekman & Lundberg, 1997 S. 213, 214). Innan en vadare ska flytta
bygger den ut hela sitt matsmältningssystem, på så vis kan han lägga på sig mer fett som är 
som ett flygbränsle under den långa flyttperioden. Men när det är dags för den stora resan så 
monterar fågeln ned sin mage, tarmar och lever för att minska extra vikten inför flygresan. 
Det som möjliggör att fåglar kan flyga är fågelns lätthet. I stora delar av skelettet finns 
luftfyllda kamrar. Även fjädrarna är mycket lätta, styva och elastiska vilket är bra då de är 
fästa endast i ena änden utan att de går av. (Vindahl Halvorsen & Mogstad Tveit, 1993
S.187). Födan för fåglar är mycket varierande, till exempel äter kråkfamiljen sniglar, insekter, 
frukt, säd av olika slag de kan till och med ägna sig åt boplundring och attackera och döda 
mindra däggdjur. Måsfåglar är för det mesta allätare, men hämtar sin föda främst från kusten 
där det finns gott om fisk, kräftdjur, kadaver, insekter och andra fåglars ungar och ägg. Måsen 
är även bra på att leta upp nyplöjda åkrar där de äter daggmask och Knölsvanen äter mest 
vattenväxter, (Imby,1987 S. 29, 108, 207). Ugglor jagar nästan uteslutande på natten och äter 
mest skogsgnagare men även andra fåglar, daggmaskar och skalbaggar, (Scott & Forrest, 
1980 S. 134).

När det kommer till vilka fåglar som stannar kvar och vilka som flyttar så är Kråkan den art 
som gärna stannar kvar i Sverige, även så knölsvanen stannar kvar i mån av öppet vatten. Hos 
ugglorna varierar det lite beroende på art. Kattugglan stannar gärna kvar i Sverige medans de 
flesta av Hornugglorna flyttar ner på kontinenten. (Imby, 1987 S. 29, 108, 297).

Hur långt en fågel kan flyga beror på ofta på hur mycket mat fågeln kan äta och hur mycket 
den behöver för just den flygningen den ska göra. Till exempel en myrspova som flyttar 
mellan Alaska och Australien är en av de flyttfåglar som kan flyga en vecka i sträck utan att 
landa en enda gång, (Östling & Åkesson, 2009 S. 10).

Syfte med detta arbete var att ta reda på barn i 3-5 årsålderns uppfattning om svenska fåglar, 
vart de flyttar på vintern, mat, kommunikation, ekologi och hur de uppfattar biologiska 
fenomen. Även att se om kunskapen om fåglar skiljer sig för barn i de olika åldrarna.
Eftersom det inte finns några tidigare studier på så små barn blev jag mycket intresserad av
deras kunskaper. De undersökningar som finns är på äldre barn och visar att många barn har 
problem med just det biologiska ämnet och kunskapen om fåglar, (Prokop, m.fl. 2007);
(Trowbridge & Mintzes, 1985, 1988). Det är då bra att så tidigt som möjligt ge barn den rätta 
kunskapen. Man kan då integrera barnen i det biologiska ämnet på ett lustfyllt, inspirerande 
och begripligt sätt. 

Utifrån detta blev mina frågeställningar:

1. Vad har barn mellan 3-5 år för uppfattningar av Sveriges fåglar? 
2. Vet barn mellan 3-5 år vart fågeln tar vägen på vintern? 
3. Hur skiljer sig kunskapen om fåglar för barn mellan 3-5 år?

Metod

Urval

Förskolan där studien genomfördes ligger nära centrum av en mindre mellansvensk stad. 
Förskolan valdes ut för att den ligger nära det centrala området och att barnen går till en skog 
som ligger i närheten med barnen minst en gång i veckan där de får ta med sin egen matsäck 
och leka och utforska vad som finns i skogen. Urvalskr   rierna för eleverna var att barnen 
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gick på förskolan och att de ville vara med och svara på mina frågor. För att kunna genomföra 
min undersökning behövde jag vårdnadshavarnas godkänna      h skickade då ut ett 
samtyckebrev. Jag avsåg att intervjua alla 21 barnen på avdelningen för att se hur variationen 
på kunskap om fåglar skilde sig mellan en förskolegrupp på 3-5 år. Men fick ett bortfall på 9 
stycken på grund av att jag inte fick tillbaka alla samtyckebrev till den avsatta tiden för 
intervjuerna. Sammantaget har det deltagit tolv barn i min undersökning.

Datainsamlingsmetod

Började med att berätta för barnen varför jag vill intervjua och att jag skulle spela in 
intervjuerna. Jag spelade in alla intervjuer för att mer kunna koncentrera mig på barnen och 
vad barnet sa så att jag själv skulle kunna se, barnets kroppsspråk och ansiktsuttryck under 
själva intervjun och notera om barnet funderade extra mycket på en fråga och då kunna gå in 
och förklara bättre om barnet inte förstod frågan. Besvarade sedan barnens eventuella frågor 
kring intervjuerna. För att lättare komma in på ämnet jag ville fokusera på så tog jag hjälp av 
bilder på olika djur som vi först pratade runt och som barnen sedan fick sorterade och 
klassificera efter egna kriterier. Gav barnen god tid på sig att besvara mina frågor för att inte 
stressa fram något svar som skulle kunna ha påverkats av mig som intervjuare. Detta för att 
barnen själva skulle få känslan av att jag var intresserad av just deras uppfattning av djuren på 
bilden och att inget var fel i just det de sa. Smalnade sedan av ämnet till enbart fåglar för att 
komma in på det aktuella ämnet. Barnen fick först delvis själva styra samtalet kring    lar och 
berätta vad de visste innan jag började ställa mina frågor. Kunde inte, eller ville inte barnen 
svara på min fråga så frågade jag om något annat och återgick senare till den fråga som barnet 
inte kunde eller ville svara på. Allt för att försöka sätta in fråga i ett annat perspektiv och för 
att få barnet att förstå frågan och inte påverka barnet med mina åsikter. Använde mig utav 
kvalitativa frågor, p.g.a. att man då kan ställa direkta följdfrågor till den intervjuade. 

Frågorna jag utgick ifrån var:

1. Vad vet du om fåglar? 
2. Vart bor fåglar?
3. Hur pratar fåglar?
4. Vad tror du fåglar äter?
5. Vart tar fåglarna vägen på vintern? 
6. Hur långt tror du att en fågel kan flyga?
7. Hur blir fåglar till?
8. Vem tar hand om fågelungarna?

Procedur

Tog kontakt med förskolan för att höra om det gick bra att komma och intervjua barnen på 
deras avdelning och beskrev vilket ämne jag hade tänkt diskutera. Kom sedan överens om 
vilket datum som skulle passa bäst för att intervjua barnen. Skrev ett samtyckebrev som 
skickades ut till alla vårdnadshavare där jag var tydlig med vad jag skulle skriva om i mitt 
examensarbete och att alla intervjuerna var helt frivilliga och att de som blev intervjuade var 
helt anonyma. (Se bilaga 1). Pratade sedan med en pedagog på förskolan för att få reda på
vilket rum som var bäst lämpad för intervjuerna och där miljön var som lugnast på 
avdelningen och barnen kände sig tryggast i. Barnen intervjuades en och en och intervjuerna 
genomfördes under två dagar både på förmiddag/eftermiddag när det        r några andra 
aktiviteter inplanerade. Frågade de barn jag hade fått tillbaks samtyckebrevet ifrån om jag fick 
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intervjua dem, tog med dem till rummet som var avsatt     intervjuerna, satte oss vid ett bord 
mittemot varandra och berättade för barnet varför jag skulle intervjua dem och att jag skulle 
använda mig utav ljudupptagning via min mobil för att spela in vårt samtal. Började alla 
intervjuer olika, allt beroende på barnet. En del gånger började jag prata spontant med barnen 
om fåglar en del gånger började jag med att visa bilder på djur framförallt fåglar som barnen
fick sortera själva och som de fick prata runt för att lättare komma in på det ämne som jag 
ville prata med barn om.

Databearbetningsmetoder

Alla intervjuer transkriberades. Jag sammanställande sedan resultatet av svaren i tabeller för 
att se om något skilde sig mellan dem. Jag kategoriserade svaren efter barnens ålder, vad 
barnen visste om fåglar, vad fåglar äter under sommar och vinter, hur fåglar låter, var fåglar 
bor, vart fåglar tar vägen på vintern och vem som tar hand om fågelungarna. 

Reliabilitet

Efter att ha diskuterat med en av pedagogerna på förskolan så kom vi fram till att jag skulle 
intervjua barnen på förmiddag och eftermiddag. Jag funderade då på om barnens svar skulle 
skilja sig beroende på vilken tid jag intervjuade barnen men detta var något jag inte kunde se 
utan barnen svarade relativt lika både på förmiddag och eftermiddag. Resultatet skulle även 
kunnat se annorlunda ut om jag valet av rum varit helt okänt för barnen även om jag intervjuat 
dem i grupp eller två och två? När det kommer till sjä    urvalet så valde jag att intervjua barn 
i centrala området men resultatet hade kanske sett annorlunda ut om jag intervjuat barn som 
bor utanför det centrala området? 

Resultat 

Här kommer jag att besvara resultatet av mina forskningsfrågor. 

1. Vad har barn mellan 3-5 år för uppfattningar av Sveriges fåglar? 
2. Vet barn mellan 3-5 år vart fågeln tar vägen på vintern? 
3. Hur skiljer sig kunskapen om fåglar för barn mellan 3-5 år?

1. Vad har barn mellan 3-5 år för uppfattningar av Sveriges fåglar?

Efter att först ha frågat spontant vad barnen visste om fåglar så var svaren spridda. Nio av tolv 
barn hade någon form av spontan uppfattning av fåglar fyra av tolv sa att fåglar kan flyga, ett 
barn säger att på , ett annat barn sa att de äter mat eller frö
och ett barn säger att . Ett barn säger att ugglor bor i skogen och fyra 
av tolv ser skillnader på färg och form på fåglarna efter att jag visat bilder på fåglarna. I den 
spontana uppfattningen av vad barn vet om fåglar så hade åldern ingen betydelse på vad 
barnen svarade.  

”vintern gömmer de sig i sitt bo”
”fåglar alltid äter fiskar”
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När jag sedan mer specifikt frågar om vart fåglar bor så svarar barnen lite olika och en del 
hade flera alternativ vart fåglarna bodde sju av tolv barn att fåglar bor antingen uppe i träd, 
två av barnen sa att fåglar bor i fågelhus och två andra barn sa att ugglor bor på marken. Ett 
barn säger även att fåglar gömmer sig i sitt bo på vintern. Ett barn visste inte vart fåglarna 
bodde medans tre av barnen hade andra svar där ett av de barnen sa  ett annat 
svarade  och de tredje barnen skakade bara på sitt huvud till svar. 
Nedanför kan man se vad barnen svarade och vilken ålder.

Alla utom ett barn i femåråldern sa att fåglar bor i träd. Två av femåringarna svarade lika, att 
fåglar bor i skogen och bygger sina bon i träden. Ett                      gade om alla fåglar 
bor i träd svarade ” (Barnet pekar på bilden av en uggla)

Svaren om hur fåglar låter var blandade, de vanligaste svaren på frågan om hur fåglar låter så 
svarade sju av tolv att fågeln låter, antingen genom pipipip eller kvittrar eller bara skriker och 
ett barn trodde att de pratade med varandra när de skulle fånga fisk, 

. Fyra av tolv barn visste inte hur fåglar 
låter. Ett annat barn berättade att bara hanen sjunger:

Jag: ”

Nedanför kan man se vem som sa vad om hur fåglar låter.

Av de barn som svarade något annat sa ett barn,  men inget om hur en fågel 
lät. Ett annat barn sa bara men inte heller här sa barnet något 
om hur en fågel låter. Det tredje barnet sa Resterande fyra sa ingenting. 

Frågan på vad fåglar äter så svarade barnen ett eller flera alternativ ett barn sa: ”
men det var totalt två av tolv barn som sa att fåglar äter maskar, fyra av tolv trodde 

att fåglar äter bröd, Fem av tolv trodde att fåglar äter frön, Ett av barnen sa att ugglan äter 

”långt bort”
”dom bor söderut”

Vart bor 
fåglar

Barn 
5 år

Barn 
5 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Barn 
5 år 

Barn 
5 år

Barn 
3 år

Barn 
3 år

Barn 
5 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Fågelholkar   X   X   X
På marken   X   X
I träd   X   X   X   X   X   X   X
I skogen   X   X
Vet inte, 
annat svar

  X   X   X   X

nä inte dom,  ugglorna bor på marken, 
jag vet inget om ugglor, jag bara tror”.

”Ifall de ska fånga fisk 
eller så. Dom skriker till varann, de låter ju jättehögt”

pratar bägge”? 
Barn:”en utav dem, bara killen, pappa har sagt de för pappa har      g fel”.

Hur låter 
fåglar?

Barn 
5 år

Barn 
5 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Barn 
5 år 

Barn 
5 år

Barn 
3 år

Barn 
3 år

Barn 
5 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Pipipip   X  X
De tjattar   X
De skriker  X  X  X
De kvittar  X
Vet inte, 
annat svar

 X  X  X X X  X   X

”alla låter lika”
”dom prater möe me varandre”

”dom bara pratar”. 

alla äter 
maskor”



Gunilla Åhs

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60

Information@kau.se www.kau.se

11

andra saker som blad och sådant medan ett annat barn trodde att ugglor äter möss både på 
sommar som vinter.

Tre av tolv barn trodde att en del fåglar äter fisk de pekade på bilderna som föreställde 
fiskmåsar och fisktärnor som de fåglar som åt fisk. Av de barn som Jag ställde frågan om 
fåglar äter samma saker både på sommar som vinter trodde sex av tolv det. Tre av tolv 
svarade att de inte visste de. De resterande tre trodde att fåglar äter 

Nedanför kan man se vilket barn som sa vad i olika åldrar av vad fåglar äter. 

När det kom till vem som tog hand om fågelbarnen kom det blandade svar, fyra barn trodde
att både mamma och pappa tog hand om fågelungarna och ett barn trodde att ingen tog hand 
om dem medans ett annat barn trodde att pappan tar hand om barnen när mamman inte är 
hemma, Två barn svarade inte 
och två barn sa att de inte visste. Nedanför kan man se i vilken ålder och vem som sa vad om 
vem som tar hand om fågelungarna.

”Ugglan äter musar, de äter alltid musar”. ( barn 4 år) 

”smörgåsar och allt 
gammalt”. 

Barn - De äter ju mat! 
Jag - Vad för mat? 
Barn - De vet jag inte. Men jag brukar mata fåglarna med fågelfrö, solrosfrö. De flesta fåglar 
bor på landet. Jag bor på landet vettu. De bor i skogen. ( barn 4år).

Vad äter 
fåglar?

Barn 
5 år

Barn 
5 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Barn 4 
år

Barn 
5 år 

Barn 
5 år

Barn 
3 år

Barn 
3 år

Barn 
5 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Möss X
Fågelfrö  X X X X X
Bröd   X X X X
Maskar   X   X
Fisk   X X X

Vet inte 
eller 
annat 
svar

  X   X   X X

”mamman, när mamman är borta tar pappan hand om dem”.

Vem tar hand 
om 
fågelungarna?

Barn 
5 år

Barn 
5 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Barn 
5 år 

Barn 
5 år

Barn 
3 år

Barn 
3 år

Barn 
5 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Mamma   X
Pappa   X
Båda två   X    X X        X
Ingen  X   
Vet inte eller 
annat svar

  X X X X  X
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Som följdfråga på detta frågade jag barnen om vad de trodde fågelungarna får mat ifrån. Två 
av tolv sa att de fick mat från mamman och pappan, ett barn sa att fågelungarna fick fixa sin 
mat själv. Två av tolv sa att de fick mat från mamma och pappa men även att de fångade mat 
själva. Ett barn sa att fågelungarna får välling eller får mat från bröstet men hade även flera 
andra alternativ som ingen av de andra barnen sa något om på vart fågelungar får sin mat: 

Ett barn trodde att bara mamman matade barnen. Ett annat barn trodde fåglar åt frön och ett
annat barn trodde även att fåglar äter varandra. 

En annan följdfråga jag ställde var om de visste vart fågelungarna kommer ifrån? Sex av tolv 
trodde att fåglar kommer från ägg medans de andra sex hade lite olika teorier om detta, ett 
barn sa:

Ett barn trodde att 
 ett annat barn trodde att de kom från magen. Ett barn sa även 

men sa inget om vart fågelungar 
kom ifrån. Någon trodde de kom från rumpan ett annat barn sa 

och ett barn visste inte. 

2. Vet barn mellan 3-5 år vart fågeln tar vägen på vintern? 

Här kom det många olika svar, några av svaren var relaterade till fantasin där ett barn sa 
. Detta svar berodde nog på att barnet sett hur högt fåglar flyger och fått för sig att 

de säkert kan flyga ända upp till månen. Endast tre av tolv barn trodde att fåglarna åker till
någon varmare plats på vintern:

Tre av barnen svarade inget alls medans sex stycken trodde att alla fåglar var kvar här i 
Sverige över vintern men hade olika förklarningar på vart fåglarna höll till. Ett barn sa:

Nedanför kan man se vilket barn som sa vad i vilken ålder. 

”Olika grejer, Vällig och från bröstet och bär på vintern som ser ut som hallon, (rönnbär), 
sånna hallon som finns på vintern. Blommor som man kan äta.”(4 år).

”Men inte mamman förstås”.

”Ja, de kommer från äggen som de lägger i bon för annars kläcks de in               är tills 
de kläcks”, (barn 4 år).

”de släpper ner en i vattnet å växer upp i vattnet. Släpper ner dem från 
himlen” ”min bror sa att om 
fåglarna får en bebis flyttar de in i väglamporna och växer”

”Dom kommer med taxi, med 
pappa från skogen. Från Villekulla” 

”upp 
till månen”

”Till sommaren, till Apelviken de är jättevarmt där”.( barn 4år)

”Jag tror alla är kvar på vintern fast en del går nog i    ide eller nått, som björnar gör.” 
(Barn, 5år).

Vart tar 
fåglarna 
vägen på 
vintern?

Barn 
5 år

Barn 
5 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Barn 
5 år 

Barn 
5 år

Barn 
3 år

Barn 
3 år

Barn 
5 år

Barn 
4 år

Barn 
4 år

Kvar Sverige   X    X
I sitt bo  X    X
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En följdfråga blev då hur långt de trodde en fågel kunde flyga? Då blev svaren mycket 
spridda men alla barnen var övertygade om att fåglar kan flyga jättelångt. Två av barnen 
trodde även att fågeln kan flyga ända till månen, ett annat barn sa till rymden, ett barn sa även 

Ett barn svarade att en del fåglar flyger söderut, fyra barn sa 
bara jättelångt då små barn har svårt att uppfatta avstånd. Men ett barn sa 

 Ett barn svarade att den inte visste medans ett annat barn svarade 

Barn: . 
Jag: 
Barn: Näääää!!

3. Hur skiljer sig kunskapen om fåglar för barn mellan 3-5 år?

En sak som skilde sig mellan barns kunskap om fåglar och hur de pratade runt ämnet fåglar 
var att barnen i treårsåldern försökte vara mer detaljerade i sina försök att förklara vad de 
visste. Kunde inte jag riktigt förstå så visa de med hela kroppen. Även när det kom till 
bilderna av fåglarna så ville treåringarna sortera alla korten efter fågelns storlek på kortet och 
förklarade för mig hur de tänkte kring vissa kort tillexempel att de fåglar som var störst var 
mamma eller pappa till de andra fåglarna. Fyra och femåringarna resonerade mer lika. De 
pekade på korten, försökte att läsa vad de stod på korten och diskuterade mer med mig om 
själva korten. De sorterade även korten mer efter hur fåglarna såg ut, vilken färg och form de 
hade. Något mer som även skilde sig mellan barnen var att när jag frågade mina specifika 
frågor om fåglar så hade barnen mellan fyra till fem år mer specifika svar att ge. Som att när 
man pratade om vad fåglar äter så kunde barnen i fyra till femårsåldern benämna mer saker av 
vad fåglar äter som bröd, frö och fisk som fågeln fångade själv medans de två treåringarna 
svarade bröd. Detta har för mig en naturlig förklarning då de äldre barnen borde ha mer 
erfarenhet än de mindre. Även intresse från barnen och den miljö som barnen växer upp i 
påverkar barns uppfattning av vad i detta fall en fåge  äter. 

Diskussion

Efter att ha sökt efter tidigare studier på vad barn mellan 3-5 år i Sverige har för uppfattning 
av fåglar så kan jag inte hitta någon. När jag sedan letade reda på vad tidigare fördjupade 
forskningar säger så hittade jag en av (Prokop, m.fl. 2007) som är ett första bevis på hur barn i 
olika åldrar ser på fåglar vilket gjorde mig väldigt intresserad av att undersöka detta på barn i 
Sverige i åldern 3-5 år. Undersökningens syfte var att ta reda på barns uppfattning av fåglar, 
vart de tar vägen på vintern och om det var någon skillnad på kunskapen om fåglar för barn 
mellan 3-5 år. Efter att ha utfört mina intervjuer på barn mellan 3-5 år så anser jag att barn har 
olika uppfattningar om fåglar, vart de bor, hur fåglar ”pratar”, vad de äter, vem som tar hand 
om fågelungarna och vart tar fåglarna vägen på vintern. När jag frågade vart fågeln bor så 
trodde sju av tolv att fågeln bor i träd av det så får jag uppfattningen att barnen sett fåglar just 
i träd när de varit i skogen och sedan fått uppfattningen av att de bor där. Hur fågeln ”pratar” 
var blandade svar men sju av tolv sa att fågeln antingen låter pipipip, kvittrar eller skriker. 
Alla svaren är enligt mig rätta då allt beror på vilken fågel man har hört. Barns uppfattning av 
vad fåglar äter var mycket god, barnens svar var realistiska då de flesta svarade antingen bröd, 

Till månen       X        
Flyttar    X  X  X
Vet inte eller 
annat svar

  X    X  X  X   

”ända till syd Afrika kanske”.
”de vet jag inte, 

kanske 4 mil ungefär”.

Jag vet inte för jag har aldrig åkt en
Tror du man kan åka med en fågel?

(barn 4år).
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frö, mask eller fisk. Här skilde det sig lite beroende på ålder då de som var i treårsåldern 
svarade enbart bröd medans fyra till femåringarna svarade en blandning av bröd, frö, mask 
och fisk. De äldre barnen hade även mer att säga om vem som åt fisk, ett barn sa 

Detta kan bero på enligt mig av barns tidigare erfarenhet som man får, barn 
i fyra till femåråldern är enligt Piaget mer beroende av direkta erfarenheter som kännetecknas 
av tänkandet, (Evenshaug & Hallen, 2005). Alltså har de äldre barnen i min studie fått en direkt 
erfarenhet om just vad fåglar äter men även över de andra kunskaperna de har om fåglar vilket gör 
att de kan berätta mer om vad de vet om just fåglar. När det kommer till barns kunskap om 
fåglars ekologi så kunde barnen delvis se samspelet mellan fåglar och den miljö de lever i
även om det var mer enstaka fakta om fågeln. När vi diskuterade vad de visste om fåglar i de 
frågorna jag ställde så relaterade de till stor del få larna till skogen, att fåglar bygger bon, att 
de äter fisk, frö, mask, och gammalt bröd som ett barn sa barnen även att fågelungar kommer 
från ägg och att de kan flyga långt. Men hur långt en fågel kan flyga var de ingen som riktigt 
visste utan svaren var väldigt olika saker till allt från till månen, rymden, himlen, söderut och 
jättelångt varav ett barn sa  Det gemensamma var att 
fåglar kan flyga långt. 

Undersökningen visade även att det som var gemensamt för de flesta barnen var att när jag 
spontant frågade vad de visste om fåglar så blev barnen lite fundersamma, endast två började 
prata direkt om sina upplevelser med fåglar. Jag visade sedan bilder på djur, då mest fåglar i 
familjen kråkor, ugglor, måsar och en svan men även räv, älg, björn och fladdermus. Genom 
att barnet får sortera efter sina egna kriterier så får barn mer ordning på sin omgivning och det 
man vill prata om. ”Att sortera är ett vanligt sätt att arbetar med naturvetenskap och teknik”
(Brogren, Jonasson, 2010 S.13). För klassificering är särskilt viktigt för små barn, (Osborne, 
Wadsworth & Black, 1992); (Prokop, m.fl. 2007). Pratade runt ämnet fåglar och återknöt 
sedan till ämnet fåglar så började barnen i min undersökning prata om hur själva fågeln såg ut, 
vilken form de har, vilken färg och hur fågelns fötter såg ut. Detta stämmer bra med vad både 
(Kattman, 2001); (Prokop, m.fl. 2001) säger, att barn föredrar att förklara habitat och 
rörelseorgan vid sin klassificering av djur. Här kunde jag se att treåringarna hade svårare att 
veta vilka bilder som var fåglar jämfört med 4-5 åringarna som hade lättare för att se vilka 
bilder som föreställde just fåglar. När jag visar dem fågelbilderna så sa en treåring att alla 
bilder på fåglar inte var just fåglar för de såg ju inte riktigt lika ut. Även om det var samma 
fågelart. De två treåringar jag hade intervju med hade en mer bestämd åsikt om vad de trodde 
var rätt och hade mycket större uppfattning om vad som var en fågel på bilderna och inte var 
en fågel även om bilden visade på en fågel. Det som var intressant i min undersökning var att 
när jag visade bild på en fladdermus och frågade om det var en fågel så svarade alla utom en 
av treåringarna att det inte var en fågel. Ett barn berättar för mig att fladdermusen är en råtta 
med vingar. Detta var något jag inte hade för avsikt att fråga men som jag visste att Prokop, 
m.fl. hade tagit upp i sin undersökning där det visade sig att en tredjedel av 495 barn trodde 
att fladdermusen var en fågel. Spontant så började jag fundera och förstå att undervisning i det 
biologiska ämnet måste börja i tidig ålder så att vi ska få den fulla förståelse som vi behöver 
för det biologiska ämnet. Den reviderade läroplanen tar även upp vad förskolan skall sträva 
emot för varje barn:

”fiskmås 
äter mest fiskar”. 

”jättelångt, en del till andra länder”.

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samban    naturen, liksom sitt 
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
.”(Lpfö 98, rev. 2010, hämtat 20101116).
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När jag frågar om mamman och pappan till fågelbarnen så pekar många barn på olika 
fågelbilder och gissar att just den fågeln är mamma el            ll alla andra fåglar på 
bilderna. Här tittade barnen mycket på storleken på få larna. Var det stora fåglar så måste ju 
de vara mamma och pappa till de andra mindre fåglarna. Eftersom inte barnen visste vad det 
var för art av fågel så kategoriserade och klassificerade barnen efter sina egna kriterier för att 
bygga sig en förståelse utifrån sin egen kunskap. Detta är ju något som är vanligt när man 
arbetar inom det naturvetenskapliga ämnet, (Brogren & Jonasson, 2010). Man kan här se att 
barnen inte kan se och relatera till det verkliga livet för vem art som tillhör vem utan 
bestämmer efter egna kriterier hur det skall se ut. Som jag skrev om tidigare så kan de då vara 
bra att tidigt integrera barn i det biologiska ämnet för att få en helhetssyn på miljön och de 
djur som bor i den.  

Genom att jag stimulerade barns kunskap om fåglar och visade mitt intresse om deras tidigare 
erfarenhet och kunskap och ställa följdfrågor till det som barnen berättade om för mig gjorde 
att barnen mer ville berätta för mig om va de visste. Speciellt två barn i femårsåldern hade en 
mycket god kunskap av fåglar, hur de levde, åt, bodde                   gen på vintern. Allt 
på grund av tidigare erfarenhet. Det är då viktigt och som den reviderade läroplanen 2010 tar 
upp att:

”

Resultatet av mina frågor anser jag vara trovärdiga då jag valde att vända mig till en förskola 
där flera utav barnen på avdelningen visste vem jag var? Även att förskolan ligger nära 
centrum i en liten stad där barnen är i skogen en gång i veckan och får gå en bit för att komma 
till skogen gjorde det intressant. Allt material samlades in på liknande sätt, att barnen först 
fick välja vart vi skulle sitta i rummet sedan barnen fick berätta fritt vad de visste om fåglar
för att jag på minsta sätt skulle kunna påverka deras svar. Detta utgick jag sedan ifrån i den 
fortsatta intervjun. Jag ställde frågor så att barnen skulle förstå vad jag menade, en förstod inte 
barnen så frågade jag något annat och återgick sedan till den fråga barnen inte förstod först för 
att se om jag kunde få svar på den genom att omformulera mig så att barnen förstod. Försökte 
under alla intervjuer se vart barnet stod i sin kunskap om fåglar och utgick från det för att få ut 
de bästa svaren vilket enligt mig gör att reliabiliteten blev relativt hög. 

Resultaten av frågorna med barnen täckte det mesta av det jag avsåg att fråga om som vart 
fåglar bor, vad de äter, hur fåglar ”pratar”, hur långt en fågel kan flyga, hur fåglar blir till, 
vem som tar hand om dem och vart fåglar tar vägen på vintern. Validiteten på arbetet anser 
jag ger en relativ god bild av verkligheten då jag inte hade mycket att jämföra med utifrån 
mitt syfte och frågeställning. Hade alla barn jag avsett att delta i undersökningen varit med 
hade både reliabiliteten och validiteten blivit högre och mer mätbart. Men av det 
sammanfattade resultaten avser jag att det ger en sann bild av verkligheten. Det som varit bra 
för denna undersökning hade varit att ta med sig uppstoppade riktiga fåglar där barnen mer 
hade fått en realistisk bild av hur fåglarna såg deras färger och fågelns storlek.

Det jag tror vore bra efter att ha intervjua barns uppfattning av fåglar är att tidigt gå in och 
stimulera barns nyfikenhet och fråga barn om deras intresse för olika saker för att på rätt sätt 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta 
till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter.”;… ”Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, 
intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara 
för att skapa mångfald i lärandet.”(Lpfö 98, rev. 2010, hämtat 20101018).
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kunna stimulera barn i deras fortsatta utveckling. Lärande är ju en aktiv process vilket gör det 
viktigt att bemöta barn direkt i deras frågor för om barn slutar att fråga och vi vuxna inte 
stimulerar barns nyfikenhet kommer barn snart att sluta fråga och hämmas i utvecklingen av 
sin inre värld, (Leicht Madsen, 1999). Så genom att vara en god lyssnare och observera 
barnen så kommer man snart se var barns intresse ligger och hur man som pedagog skall 
kunna arbeta vidare och stimulera barns på bästa sätt. Ett bra sätt att arbeta med detta är 
genom temaarbete. Att på ett kreativt sätt försöka få med stora bitar av barnens intresse i ett 
och samma tema. Ett bra sätt är ju att göra spontana intervjuer med barnen i den barngrupp 
man jobbar. Där kan man se vad barnet är mest intresserad av och vilken kunskap barnet har 
av ämnet som verkar mest intressant. På så vis tar man vara på barns intresse och fångar då 
upp barnen i deras försök att förstå världen. Ett av förskolans uppdrag är att 

Det kan ju då vara bra att arbeta med fåglar på olika sätt, (Johansson 2009) har arbetat fram 
ett material om hur man kan arbeta med fåglar i förskolan och efter att ha provat sitt material i 
två klasser med ett positivt resultat är övertygad om att det går att jobba med just ekologiska 
frågor i förskolan. Då tycker jag att (Johansson, 2009) tagit fram ett bra sätt att arbeta med 
ekologiska frågor som jag skrev om tidigare. Barnen fick i moment 1. arbeta praktiskt med att 
först berätta vad det visste om fåglar I moment 2. berättade Johansson sedan en saga om var 
relativ för ämnet, i moment 3. pysslade barnen genom att rita av bilder på olika fåglar som 
Johansson hade med sig. I moment 4. så var det dags för fågelspaning där barnen fick gå ut i 
skogen och leta fåglar och sedan ta med grenar in som de kunde hänga sina fåglar i. I moment 
5. var det dags för fågelleker där de fåglar som hade intresserade barnen mest var i centrum. 
Johansson berättade även lite om fåglar efter att de l    klart. Moment 6. Fågelmat, här gjorde 
alla egna fågelmatsbollar av kokosfett och fågelfrö som de hällde i muggar och diskuterade 
sedan varför det är bra att stödmata fåglar, (Johansson, 2007). Detta sätt att arbeta med fåglar 
som Johansson tagit fram förstod jag var mycket positivt och givande för barnen. Blev själv 
sugen på att prova detta för att se om barns kunskap om fåglar blir bättre av det. Det jag kom 
fram till i min undersökning var att barns kännedom om fåglar var bättre än vad jag     v 
trodde när jag startade mina intervjuer. Med denna kunskap så är jag övertygad om att 
förskolans arbete med fåglars biologi är jätteviktigt. Varför då inte börja med fåglar?

Ett intressant sätt att fortsätta detta arbete är att man kanske kan ta fram ett arbetsmaterial där 
man kan arbeta med de mindre barnen 1-3 år inom förskolan med ekologiska frågor och 
fåglar. Man kan då börja med böcker för att se barns intresse. Bra böcker som tar upp lätta 
fakta om fåglar i vår närhet både på sommar och vinter och om flyttfåglar (se bilaga 2). Man 
kan även göra en likadan forskning på en förskola som ligger utanför staden för att sedan se 
om resultatet skiljer sig från barnen i staden. Sedan kan man arbeta med fåglar i förskolan och 
se om barns uppfattning om fåglar fördjupar deras kunskap. 

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 
med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 
möjligt.” .” (Lpfö 98, rev. 2010. 19/10-2011).



Gunilla Åhs

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60

Information@kau.se www.kau.se

17

Brogren, Lisbeth, Sune, Jonasson, (2010). 

Epago/gleerups utbildning AB: Malmö.

Carey, S.(1985). Conceptual change in childhood. Cambridge, MA: MIT.

Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (200  . 
. Liber: Eskilstuna.

Edelstam, Carl, (1981). . Esselte studium.

Ekman, Jan, Lundberg, Arne, (1997). . Tryckmedia AB: Halmstad.

Evenshaug, O. & Hallen, D. (2005). . Danmark: Narayana 

Press

Helldén, Gustav, (1994). . Liber AB: Stockholm.

Imby, Lars, (1987). . Ordgruppen: Stockholm.

Hatano, G & Inagaki, K (1994). Young childrens naive theory of biology. Cognition, 

50(1-3), 171-188.

Johansson, Annica, (2009). 

Examensarbete 15 högskolepoäng. Lärarprogrammet. Högskolan i Gävle. Institutionen för 

matematik, natur- och datavetenskap, Gävle.

Johansson, B., & Svedner, PO. (2006) 

Kunskapsföretaget: Uppsala.

Johansson, Stina, (1995). . Stiftelsen för hållbar utveckling. Växjö 

AB: Stockholm.

Kattman, U.(2001). 

. Journal of Biological Education, 35 (3), 141-147.   

Kvale, S, Brinkmann, S(2009). . Studentlitteratur AB 

Lund.

Leicht Madsen, B. (1999). . Tidelund förlag: Lund.

Linsenmair, Karl - Eduard (1972).  Natur och kultur AB: 

Stockholm.

Referenser

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

NO-tips och idéer i förskola och förskoleklass.

Att förstå barns tankar, 
metodik för barnintervjuer

Tema Bi, Flyttfåglar och årstiderna

Fåglarnas ekologi

Barn och ungdomspsykologi

Barns tankar om ekologiska processer

Svenska fåglar

Hur kan man arbeta med ekologiska frågor i förskolan?

Examensarbetet i lärarutbildningen: 

Undersökningsmetoder och språklig utformning. 

Ekologi för små barn

Aquatics, flyers, creepers and terrestrials – students conceptions of 

animal classification

Den kvalitativa forskningsintervjun

Barn, djur och natur

Varför sjunger fåglarna?



Gunilla Åhs

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60

Information@kau.se www.kau.se

18

Magntorn, Ola, (2007). 

Linköpings universitet, Studies in Science and Technology Education No 6. 

Linköping. [www dokument. ] URL: www.skolporten.com (hämtat 2011-10-10).

Osborne, J., Wadswortth, P., & Black, P. (1992). Processes of life: Primary SPACE 

project research report. Liverpool, UK: Liverpool university Press. 

Pleijel, Håkan, (2003). , uppl,3. Naturskyddsföreningen: Göteborg. 

Prokop, Pavol; Kubiatko, Milan; Jana, Fancovicova (200    

. Res Science Education 37:393-405 

Scott, Bob, Forrest, Don, (1980). . L. Van Leer & Co Ltd, Holland.

Shepardson, D. P. (2002). Bugs, butterflies, and spiders: Children’s understanding about 
insects. 

International Journal of Science Education, 24(6), 627–643.

Skolverket. , (Nr: 2011) Fritzes: Stockholm.

Säljö, R, (2000). . Stockholm: Prisma.

Trowebridge, J, E. & Mintzes, J. (1985). Student’s conceptions of animal classification

 85 (4), 304-316.

Trowbridge, J, E. & Mintzes, J, (1988). Alternative conceptions in animal classification: 

A cross- age study. , 25 (7), 547-571.

Vindal Halvorsen, Kirsti, Mogstad Tveit, Magnhild, (19  ). . LT:s 

förlag: Borås.

Wahlberg, Tage, (1993). . Raben & 

Sjögren: Laholm. Repro och tryck : AB Ruter press.

Wandersee, J, H., Mintzes, J, J., & Novak, J, D. (1994                  ernative 

conceptions in science. In D. Gabel (Ed.) 

(pp. 177-210). New York: Macmillan.

Yen, C, F., You, T. W., & Chiu, Y. C. (2004). Alternative conceptions in animal 

classification focusing on amphibians and reptiles: A cross- age study. 

 2 (2), 159-174. 

Östling, Brutus, Åkesson, Susanne, (2009). 

. Östlings bokförlag symposion AB; Stockholm. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

READING NATURE Developing ecological literacy through 

teaching.

Ekologi boken

Why do cocks crow? 

Children’s concepts about birds

Skogens fåglar

Lpfö 98, reviderad 2010

Lärande i praktiken

. 

School science and Mathematics,

 Journal of Res. In science Teaching

Barn upptäcker naturen

Kunskapen om fåglar, alla häckande fåglar i Sverige

Handbook of research o science teaching and 

learning 

International 

journal of science and Mathematics Education,

Att överleva dagen, Om fåglars sinnen och 

anpassningsförmåga

, 



Gunilla Åhs

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60

Information@kau.se www.kau.se

19

Till föräldrar/vårdnadshavare.

Mitt namn är Gunilla Åhs, jag är nu inne på min sista termin som blivande förskolelärare och 
ska nu skriva mitt examinationsarbete i lärandeutbildningssyfte. Detta innefattar en liten 
intervju med några utav barnen på avdelningen där jag kommer att spela in vårt samtal. 
Intervjun kommer att handla om barnens uppfattning av    lars. Min titel på undersökningen 
är ”Barns uppfattning om fåglars ekologi”. Jag kommer att intervjua ett barn i taget och helt 
på deras villkor. Syftet med denna undersökning är att    veta mer om vad barn har för tankar 
om fåglar. Vad de äter, hur de bor, vart de tar vägen på vintern och så vidare. 

Intervjuerna kommer att äga rum någon gång under veckorna 37-38.

Mina intervjuer ska sedan jämföras med vetenskapliga arbeten där alla barn är helt anonyma 
dvs. inga namn på vare sig förskola, ort, pedagoger el    barn kommer att nämnas i mitt 
arbete.  Arbetet sker på barnens villkor och all medverkan är frivillig. 

För att kunna genomföra denna undersökning ber jag om er förälders/vårdnadshavares 
godkännande. Var vänlig fyll i nedanstående talong och kryssa i fältet som ni vill och lämna 
till någon på avdelning för godkännande eller ej.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar
Gunilla Åhs lärarstudent.
Finns några funderingar ring bikupans avdelning på tfn: XXXX-XXXXX.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum:

Mitt barn får delta i miniundersökning. 

Jag vill inte att mitt barn deltar i miniundersökningen.

Barnets namn:_________________________________________  ____________________

Föräldrar/vårdnadshavare underskrift:_____________________________________________

Bilaga 1. 
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