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Abstract 

Nature is a place where everyone can explore, experiment and enjoy the positive experiences. 

In my work I examine children's knowledge of nature and certain biological phenomena. The 

purpose of this is to get an idea of children's thoughts on this concept. I have been through 

qualitative interviews. I interviewed 13 children aged 4-5years. 

The results of this survey shows that most kids have an idea of what nature is, they have also 

experienced various outdoor activities. But in terms of biological phenomena, all children 

have different views depending on their different ways of thinking. 

Preschool is an important source of knowledge concerning the child's development of 

thinking about scientific phenomena. Preschools should be taught in science and educators 

should make use of scientific concepts for the development of both the child's language and 

understanding of nature and nature's biological phenomena. 

 

Keywords: Children's perceptions, plant needs, science, tree parts. 

 

 

Sammanfattning 

Naturen är en plats där var och en kan utforska, experimentera och njuta av positiva 

upplevelser. I mitt arbete undersöker jag barnens kunskaper om naturen och vissa biologiska 

företeelser. Syftet med detta arbete är att få en uppfattning om barns tankar kring dessa 

begrepp. Jag har genom kvalitativa intervjuer intervjuat 13 barn i åldrarna 4-5år. 

Resultatet av denna undersökning visar att de flesta barnen har en uppfattning om vad natur 

är, de har även upplevt olika aktiviteter i naturen. När det gäller biologiska fenomen har alla 

barn olika uppfattningar beroende på deras olika tankesätt och erfarenheter. 

Förskolan är en viktig kunskapskälla när det gäller barnens utveckling av tänkandet kring 

naturvetenskapliga fenomen. Förskolan ska undervisas i naturvetenskap och pedagogerna ska 

använda sig av naturvetenskapliga begrepp för att utveckla både barnets språk och förståelse 

av naturen och naturens biologiska fenomen.  

Nyckelord: Barns uppfattningar, naturkunskap, trädens olika delar, växters behov. 
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Inledning 

 

Ett ekosystem innebär en bit natur med växter, djur, mikroorganismer, vatten, mineraler, vind 

med mera. Ett ekosystem kan vara litet eller stort.  Det är känsligt för mänskliga störningar 

som till exempel växthuseffekten, minskat ozonskikt, sjukdomsspridning och 

överexploatering av skogar, jordbruksområden, fiskevatten med mera. Alla ekosystem ska 

bevaras och försvaras av oss för att den biologiska mångfalden ska kunna upprätthållas samt 

kunna överleva naturliga störningar. Oavsett vilket ekosystem det pratas om ska vi som 

pedagoger försöka vägleda barn till att utveckla sina tankar om naturen och de miljöhot som 

världen kan drabbas av i framtiden. Barnen ska aktivt uppleva naturen med alla sina sinnen 

och i samspel med andra för att förstå sammanhangen och utveckla sitt miljömedvetande. 

Det står i läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, Lpfö98) att: 

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

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

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

och i framtid. ” 

Vi är alla en del av naturen och beroende av den varje stund. I naturen kan man utforska sin 

närmiljö och skapa möjligheter för lärande. Lärandet i naturen väcker både nyfikenhet och 

upptäckarlust hos oss. Genom naturens olika ljud, färger, och dofter känner vi oss 

avslappnade, lugna och slipper stressen från det vardagliga livet. Jag anser att naturen har en 

stor betydelse för barnen och även för vårt välbefinnande och vår hälsa.   

Ordet natur för mig betyder ett skogsområde med olika sorters, träd, växter och djur. Det är 

det jag menar när jag använder ordet natur i detta arbete. 

Under mitt lärarprogram med inriktning naturkunskap i vardagen gjorde vi olika 

naturvetenskapliga experiment både på universitetet och på min VFU plats tillsammans med 

barnen. Det kom alltid upp många olika intressanta frågor beroende på barnens nyfikenhet, 

intresse och upplevelser som de hade med sig sedan tidigare. I förskolan spenderar barn 

mycket tid utomhus eller på förskolans gård. De upplever utemiljön med sina sinnen och 

känslor, de får även en större och roligare lekmiljö där de kan leka, röra sig fritt, springa runt 

och plocka på allt för att utforska sin utemiljö. Barnen visade alltid stort intresse för att vara 

utomhus och leka med naturliga föremål som pinnar, sand, vatten, stenar osv. De använde sin 

fantasi, kropp och känslor när de var ute och lekte med varandra. Barnen byggde, bakade 

kakor och lagade mat med hjälp av sin fantasi och geggade med sand, vatten och lera.  

Barn i förskolan bör få möjlighet till utevistelse som väcker och stimulerar sinnesintryck. 

Genom rörelser får hjärnan näring. Genom att använda naturen som inlärnings och lekplats 

kan påverka barnens utveckling som inte uppenbart ingår i skolämnena. Braute & Bang 

(1997). 
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Jag vill nu utifrån mina tidigare erfarenheter och det jag har läst om inom naturkunskap skriva 

mitt arbete om naturkunskap i förskolan, men eftersom ämnet i sig är stort har jag därför valt 

att inrikta mig på barns uppfattningar om naturen och vissa biologiska företeelser i naturen. 

Vad betyder ordet natur för barn, vad kan man se ute i naturen barnen får gärna berätta om 

sina upplevelser och känslor för naturen. Jag kommer även att studera barns kunskaper om 

växter och träd. Jag anser att växter är naturligt levande varelser och finns överallt i naturen. 

Barnen ser alltid att vi vuxna försöker ta hand om växter både utomhus och inomhus, vattnar 

dem, sätter dem i fönster för att få solljus och är mycket uppmärksamma på deras behov 

därför ville jag i mitt arbete undersöka barnens tankar kring detta. 

Träd är ett annat levande varelse som barnen ser ofta utomhus, vi ser träden börjar tappa blad 

när det börjar bli kallt. Bladen ändrar färg i början på hösten och marken blir full av fallande 

färgade löv.  Utifrån detta vill jag därför studera också vad barnen vet om just de biologiska 

fenomen som händer med träden vid början av varje höstsäsong samt undersöka vilka 

kunskaper barnen har samlat på sig om detta fenomen? Är barn nyfikna om denna biologiska 

process eller hur tänker de om lövets nedbrytning på marken? 

Sjøberg (2000) har beskrivit barns förståelse kring natur och naturvetenskap. Han skriver att 

frågan kring barns intresse för naturvetenskap är ständigt aktuell och har engagerat filosofer i 

alla tider. Sjøberg menar att naturvetenskapen uppstår för att förklara och förstå verkligheten 

på sätt som inte är hänvisade till myter, traditioner, auktoritet eller gudar. Det som i vardagen 

är känt förklaras oftast med det okända begrepp, genom vuxnas försorg och erfarenheter kan 

barn förstå hur samspel människa, samhälle och natur samverkar såväl i ett lokalt som i ett 

globalt perspektiv. Han menar att Barnen ska kunna skapa mening i tillvaron för att förstå sin 

natur och naturvetenskapen. 

I en undersökning gjord av Christodou & Hatzininika (2006) med förskolebarn 4,5–6,5 års 

ålder fick barnen svara på vad som en planta behöver för att växa och var de får det ifrån. Ett 

av barnen svarade att plantan behöver vatten men i frågan om var vattnet kommer ifrån säger 

ett av barnen att ”min mamma häller vatten i en kanna och vattnar plantan. Rötterna suger 

upp vattnet och så blir den större och större.” Enligt Christodou & Hatzininika använder barn 

endast naturalistiska förklaringar, endast av materiel från naturen. Ett annat barn använder sig 

utav en icke-naturalistisk, animistisk förklaring där växter har liknande egenskaper som djur 

eller människa. Växter kan både ”tala” och ”sova” enligt barnen. 

Barnen säger att växten ska tas hand om, sättas i trädgården och man ska sitta och tala med 

den. Barnen berättar att ” jag säger hej, hur mår du och att plantan har mun och svarar 

tillbaka.” Barnen pekar på plantans mun under jorden. Det tredje intervjuade barnet använder 

sig av både naturalistiska och icke naturalistiska förklaringar. Forskarna kallar detta för 

syntetiska förklaringar om det innehåller ett syfte eller någon övernaturlig kraft. Gud eller 

gudsliknande. Växten behöver vatten men hur den får det förklarar barnen att Gud gör det. 

”Gud vattnar från himlen när det regnar för att den skall växa.” Enligt forskarna kan en 

naturalistisk förklaring innehålla en agent. Det första barnet har sin mamma som en indirekt 

agent. Med mammas hjälp växer plantan, men vattnet är den indirekta agenten som hjälper 

plantan växa. Barn har både direkt och indirekt agent.  
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De icke naturalistiska förklaringarna var få. Christidou & Hatzinikita tycker att barnen var 

mycket bra på att föra fram naturalistiska förklaringar och att detta troligen beror på att de är 

väl förtrogna med växter och vattning. Forskarna Christidou & Hatzinikita Beskriver också att 

undervisningen bör ta vara på detta kunnande som barnen redan har och möta dem där de 

redan är för att kunna utveckla det vidare. 

Leach (1995) förklarar i sin studie om hur barn i fem-sju års ålder tänker om ekologiska 

begrepp. Barnen fick till uppgift att se ett antal färgfoton av naturen med flod, gräsmark och 

träd. Barnen fick 40 kort med bilder på olika naturorganismer. uppgiften var att identifiera 

levande och icke levande föremål bland de 40 organismerna på korten. Sedan skulle de ställa 

rätt organismer på sina rätta platser. Efter detta skulle barnen förklara hur de tänker. 

Barnen i studien svarade att djuren själva kunde välja var de skulle leva. Andra barn ansåg att 

naturorganismer från olika slag kunde kommunicera och hjälpa varandra. När det gäller föda 

fick man mycket enkla näringskedjor från barnen. Men det vanligaste svaret var att människor 

försåg andra organismer med föda. Många yngre barn ansåg att djuren matades av människor 

och vissa trodde att djuren kunde äta vad de vill beroende på vad som finns i närheten. 

Barnen tillfrågades också om vad ett träd behöver för att hålla sig vid liv. De flesta nämnde 

vatten i sina svar, fem barn hade med solljus och två barn hade med jord. Ingen luft fick man 

som svar. Sju barn nämnde att växter behöver människor som förser dem med mat eller 

vatten, däremot yngre barn kunde inte tro att se växter som levande organismer med olika 

behov. På frågan om vad som är levande, hade inte alla någon uppfattning om. Av trettio 

tillfrågade barn var det 6 barn som svarade att djur inte var levande och 24 barn trodde att 

vissa växter inte var levande. Leach (1995)  

Tidigare forskning har visat att barnen har olika tolkningar om begreppet levande/icke 

levande. Enligt Piaget barns uppfattningar av begreppen liv och levande är mycket olika 

vuxna. Han beskriver tre olika utvecklingsstadier.  

De yngre barnen definierar begreppet levande med någon aktivitet i allmänhet. Solen ger ljus, 

geväret skjuter och molnen ger regn. Därför lever solen, geväret och molnen. 

Hos det äldre barnet uppfattas begreppet levande med rörelse. Molnet, vattnet, vinden och 

solen lever och även cykeln och stenen om de är i rörelse. En blomma eller ett träd är däremot 

inte levande föremål. 

I det tredje utvecklingsstadiet av begreppet levande är villkoret att föremålet ska kunna ge 

rörelse spontant. Vinden och hästen lever men inte cykeln och stenen. Piaget, (1982). 

Det har även gjorts en studie för att studera barns kunskaper om växter. Studien genomfördes 

på femtio maltesiska barn, 25 pojkar och 25 flickor. Hälften var fyra-åringar i förskolan, 

resten var femåringar under det första året av den obligatoriska skolgången (År1). 

Forskningen har fokuserat mer på barns kunskaper om växternas tillväxt och fotosyntesen, 

och har visat att barnen har en begränsade kunskaper om växter. Barn ger ofta olika felaktiga, 

tolkningar av vetenskapliga fenomen. Barn utforskar växter genom att röra och lukta, De 
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märker tillhörande lukter, både behagliga och obehagliga. (Driver, 1985).   

 

Bianchi (2000) visade även barns föreställningar om växter. 

• kunskap om växtnamn 

• kunskapskällor 

• begreppet "anläggning". Barnen ombads för att nämna olika typer av växter som de kände 

och att säga var informationen kom från t.ex. TV, film, internet, etc. 

Barnen tillfrågades om vad de visste om växterna. Listan bestod av: en solros anläggning, en 

ros, en kaktus, ett äppelträd, en palm, ett citronträd, sallad och gräs. Sexton av femtio barn 

hade inga uppfattningar alls till specifika namn på växtarter. 

Tomkins & Tunnicliffe (2001) beskriver att Maltesiska barn i skolan inte uppmuntras att 

tänka och leta efter mening.  

Barnens svar visar att lärarna inte fokuserar på vetenskap och vetenskap-relaterade aktiviteter 

med små barn. Föräldrarna är barnens kunskapskälla när det gäller barnens kunskaper om 

växter. I undersökningen visar det sig att flickorna har mer kunskap om blommor, men 

mindre om träd jämfört med pojkar. Flickorna kan ha varit mer uppmärksam och intresserad 

av blommor än pojkarna. Men detta har inte utforskas i detta arbete. Barn är ofta medvetna 

om och intresserade av, världen runt dem. Däremot uttrycker de inte samma entusiasm att tala 

om växter som de gör om djur. De upplevelserna kallar Wandersee & Schüssler (2001) för 

'anläggning blindhet ". Barn antar att den vuxna attityden om vegetationen inte är viktigt och 

därför värdelös (Schneeklot 1989).  

Enligt Elfström m.fl. är barn ofta intresserade av andra saker än vad vuxna är. Mindre barn är 

sällan särskilt intresserat av arternas namn. Småbarn väljer att observera djuren istället. De 

vill se hur det rör sig eller vad det äter. De bygger upp en annan relation till djuret. De 

relaterar djur till sin egen familj och undrar om djuret har några syskon, kompisar eller var de 

bor. Barnets sätt att tänka här är antropocentriskt, det vill säga de besjälar och förmänskligar 

djuret i sin tänkande. Beskriver Elfström m.fl.(2008) i sin bok.     

Russell & Watt (1989) beskriver i sin forskning 5-åriga tankar om växternas villkor för liv 

och växande som de har intervjuat barnen i ålder fem till elva år. Det var vanligt att barnen i 

åldern 5-8 år berättade att växten behövde vatten, jord och sol för att kunna leva. Få nämnde 

alla tre behoven, då de nämnde jord, tänkte de sig ofta att jorden bara var ett stöd för växten.  

Enligt Piaget så strävar människan i sitt tänkande att förstå sin omgivning för att komma i 

jämvikt med den. Barnet går igenom bestämda stadier innan tänkandet är helt utvecklat. Varje 

stadium visar att vissa generella tankestrukturer har utvecklats. Han menar att fyra 

huvudfaktorer bidrar till utvecklingen av tankestrukturer och detta är mognad, erfarenhet, 

socialinteraktion och självreglering. Piaget (1964). 

Thulin (2005) visar i sin undersökning vad förskolebarn tänker om en process i naturen. Hon 

beskriver också att vi måste ta ansvar för miljön, barn måste ha ett miljömedvetande 

förhållningssätt till livet. Thulin har undersökt vad förskolebarn tänker om lövets nedbrytning. 
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Hon har intervjuat barnen mellan 3-6 år vid två tillfällen på en förskoleavdelning. Barnen 

svarar olika vissa barn förklarar att löven på ett eller annat sätt försvinner. Försvinnandet 

innebär ofta att de förflyttas till ett ställe man inte kan se dem. Andra barn menar att löven på 

olika sätt kommer tillbaka upp på träden och de har också olika idéer om hur det kan gå till. 

Barnen har inte förstått naturvetenskapliga processen men de har förstått att processen går 

runt på något sätt berättar Thulin. 

Vissa barn tror att löven ramlar ner och ligger kvar men att det sedan händer olika saker med 

dem på marken.   Några barn pratar om att löven ligger kvar på marken men sedan kommer 

djur och äter och hjälper till i processen. Efter intervjun arbetar avdelningen tematiskt i fem 

månader med vad som händer med lövet på hösten. Enligt Thulin kan barnen ge en bättre, 

välutvecklad förklaring efter detta arbete. 

Thulin anser att barnens ålder och mognad inte påverkas deras utsagor. Thulins undersökning 

visar att det inte finns något samband mellan barns ålder och det de ger uttryck för. Det som 

påverkar är barnens erfarenhet och sätt att förstå sin omvärld. Det gäller även naturvetenskap 

förklarar Susanne. Barnens erfarenheter är beroende på vilka vuxna de mött, om de blivit 

tagna på allvar eller vilken miljö de vistas i. Enligt Thulin kan man genom att skapa 

lärandesituationer, arbeta med temaområde och ge barn utmaningar. Som pedagog kan man 

utveckla barns tankar och kunskaper kring naturen. Thulin (2005). 

Med språkets hjälp kan vi förklara för andra vad vi tycker är viktigt och intressant i olika 

föremål. Det kan handla om naturens strukturer, färger eller former. Via språket förmedlas 

mening och innebörd i händelser och situationer. Bråten(1998). 

Man lär sig så länge man lever. Ett så kallat livslångt lärande. De menar vidare att barn lär sig 

genom att samspela med andra, när de kommunicerar med andra vuxna eller barn blir de 

medvetna om samhället. Sträng & Persson (2003). 

Marty beskriver i en artikel att små barn lär sig bäst genom att gå till närliggande naturliga 

platser, där de kan använda sina sinnen för att uppleva glädjen av verkliga upptäckter. I ett 

levande klassrum som skolgårdar och bakgårdar, lär sig våra barn bäst om sin värld. Marty 

(1998). 

Marty förklarar i sin rapport hur vi kan dela med oss av vår glädje, uppskattning och omtanke 

för varje årstidsskiftning och samtidigt vägleda barn till all glädje som naturen kan ge oss. 

 

 

Syfte  

Syftet med detta arbete är att studera barns kunskaper om naturen samt undersöka barnens 

tankar om vissa biologiska företeelser. 
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Frågeställning  

Vilka uppfattningar har barnen kring begreppet natur? 

Hur definierar förskolebarn begreppet levande/icke levande organismer?   

Vilka uppfattningar har barn om växternas behov? 

Vart tar löven vägen när träden fäller sina löv? 

 

Metod 
 

Urval 

Jag kontaktade en förskola som ligger i den näst största tätorten i Värmlands län. Förskolan 

ligger nära centrum och i närheten av mig. I denna förskola känner jag både personaler och 

barnen som jag tidigare kommit i kontakt med under min utbildning. Jag valde denna förskola 

där personal och barn känner till mig en viss del förut. Alla intervjuade barn går på samma 

avdelning. Avdelningen består av tjugoen barn, det var bortfall på åtta barn vilket berodde på 

att jag inte fick tillbaka samtyckebreven från barnens vårdnadshavare. 

Denna rapport är baserad på intervjuer med tretton barn i åldrarna fyra-fem år. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med både pojkar och flickor.  

 

Datainsamlingsmetoder 

Jag använde mig av kvalitativa intervjuer för att kunna variera följdfrågorna beroende på vad 

barnen svarade, Jag ställde mina frågor relaterad till frågeställningen. Hela samtalet spelades 

in med hjälp av min mobiltelefon. Att spela in intervjun gjorde det lättare för mig att föra en 

direkt dialog med barnen så att barnet slapp att vänta på att jag skulle skriva ned svaren. 

Under intervjun skrev jag ner bara korta anteckningar på vad barnen sa. 

Jag ställde mina forskningsfrågor relaterad till frågeställningen. 

 Huvudfrågorna i intervjuerna var: 

• Vad är natur?  

Barnen fick till hjälp att titta på blandade djur och naturbilder.  

• Vilka av de organismerna är levande/icke levande? 

• Vad behöver växter för att leva? 
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 Vad består ett träd av? 

 Varför tappar träden blad på hösten? 

 Vad händer med trädens löv på hösten när de ligger på marken? 

Förutom dessa huvudfrågor ställde jag följdfrågor i samtalen med barnen som jag vill ta upp 

det i resultatet.  

 

 

Procedur 

Innan jag intervjuade barnen lämnade jag ut samtyckesbrev till föräldrarna där jag bad om 

tillåtelse. På det brevet ställde jag frågor om jag fick intervjua deras barn samt spela in dem på 

band. Jag skrev också att alla uppgifter på deras barn kommer att vara anonyma i hela arbetet. 

(se bilaga 1).  

Barnen som blev intervjuade var de barn vars vårdnadshavare gav mig godkännande att jag 

kunde intervjua deras barn på förskolan.  

Barnen blev intervjuade en och en i ett enskilt rum med stängda dörrar för att vi skulle kunna 

koncentrera oss bättre, vi skapade ett lugnt och tyst rum. I början av intervjun presenterade jag 

mig för barnen och jag berättade också för dem vad undersökningen handlade om och varför 

jag skulle göra den.  

Jag intervjuade barnen under två dagar i följd. Under intervjuerna ställde jag frågor till barnen 

som de fick tänka på och svara, jag använde mig också av följdfrågor och naturbilder 

beroende på vad barnen kunde och svarade. Det var barnens svar som var avgörande för mina 

följdfrågor. Längden på intervjuerna varierade mellan 10-15 minuter. 

 

 

Databearbetningsmetoder 

Efter att jag hade gjort mina intervjuer, lyssnade jag igenom de inspelade samtalen och 

antecknade på papper. Jag transkriberade vidare intervjuerna. Sedan samlade jag ihop barnens 

svar till varje fråga för att enklare kunna jämföra dem med varandra. 

Jag analyserade svaren för att se samband, likheter och olikheter. Därefter försökte jag sätta in 

svaren i olika kategorier, detta för att de skulle underlätta för mig att se och förstå resultatet. 

 

Reliabilitet 
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Jag anser att barnens svar påverkades mycket av det de såg på bilder som jag visade upp för 

dem.  Bilderna fungerade dessutom som ett bra verktyg att fånga barnens uppmärksamhet och 

tankar kring forskningsfrågor. Både intervju tillfällena genomfördes på förmiddag då barnen 

var pigga på morgonen och mer koncentrerade på ämnet vilket kan ha påverkat barnens svar. 
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Resultat 

 

I resultatdelen använder jag sex ytterligare följdfrågor som barnen fick svara på under 

intervjun, dessa frågor ingår inte i huvudfrågeställningar. 

 

Vilka uppfattningar har barnen kring begreppet natur? 

Av tretton barn visste tio barn vad ordet natur betyder.  För de som inte visste vad ordet natur 

är använde jag mig av följdfrågor för att förenkla huvudfrågan för barnen.  

En av följdfrågorna som kom upp under intervjuerna var: 

Kan naturen vara skog? 

Ja, svarade alla de barnen som inte hade någon uppfattning om ordet natur. Jag ställde mina 

andra små enkla frågor relaterade till mina forskningsfrågor för att fånga barnens 

koncentration kring ämnet.  

Vad kan man se ute i naturen? 

Vad brukar du göra när du är ute i skogen? 

Barnen berättar att natur är när man är ute i skogen, fiskar, kollar på fåglar, plockar blommor, 

bär och svamp. Ett barn som var fyra år var mycket inne på vad man kan äta för slags svamp i 

skogen, vilka svampar är farliga och vilka är ätbara. Han menade att vissa svampar kan vara 

farliga och göra oss sjuka.   

Ett barn sa att man kan äta frukt i naturen men när vi började diskutera vidare om naturen sa 

även barnet att man kan lyssna på vinden i skogen också. Ett av barnen imiterade ett fågelläte 

när vi diskuterade om olika ljud i skogen, hon berättade också att det var en oxhackares läte. 

Ett barn svarade att hon är lite rädd för ormar i skogen.  Två av tretton barn förklarade ordet 

natur med att man inte får slänga skräp i naturen. Det andra barnet berättar också att man inte 

får slänga skräp i naturen för annars kommer polisen och säger att det är förbjudet. 

”En gång när vi gick i skogen det var sommar, då såg vi att någon hade slängt en 

Macdonalds skräp i skogen och det var ingen kul”.  

När jag frågar om hur ofta de brukar gå till skogen och vad de brukar göra där säger ett 

femårigt barn att, 

”vi brukar gå till skogen en gång i veckan, vi ska vara två och två hålla i handen och följa 

efter fröken. Där brukar vi äta korv och leka med varandra men vi får inte gå för långt bort.”  
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Alla barn har en uppfattning om vad en skog är. De kan även berätta om vilka djur som kan 

finnas ute i skogen. Barnen hade olika tankar om spännande saker man kan göra i skogen men 

att plocka och äta bär är det bästa man kan göra ute, tyckte en femåring flicka. 

 

Hur definierar förskolebarn begreppet levande/icke levande? 

 

Tabell 1 visar vad de tillfrågade barnen i 4-5årsåldern visste om begreppet levande/icke 

levande. 

 

Bilder på  

Organismer/Föremål 

4 åringar  

 

Levande  

4 åringar 

 

 Icke Levande  

5åringar 

 

levande 

5 åringar 

 

Icke levande 

Maskar  

 

 Ja   Ja 

 

 

Fjäril  

 

Ja  Ja  

Kanin  

 

Ja  Ja  

Bil  

 

Ja/2barn Ja/Andra barn Ja/1 barn Ja/Andra barn 

Ekorre  

 

Ja  Ja  

Cykel  

 

Ja/1 barn Ja/Andra barn Ja/1 barn Ja/Andra barn 

Hund Ja  Ja  

Gräs Ja 

 

 

 

 

Ja 

 

 

Blommor 

 

Ja Ja/1barn Ja  

 

Växter Ja  Ja  

Träd 

 

Ja  

 

Ja 

 

Ja/ 1barn 

Insekter Ja  Ja  

 

 

Fem av tretton barn kunde inte föreställa sig att bil och cykel inte är levande.  

”Vi leker med cykeln och den är levande.” svarar ett barn när jag frågar henne hur hon tänker. 

”Bilen är lite levande för man kan köra den med ratten”. 
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Blomman är en icke levande sa en fyraåring och träd är icke levande enligt en femåring. 

Barnen definierar begreppet levande/icke levande utifrån deras olika tankesätt och 

erfarenheter.  

Vilka kunskaper barnen har om växternas behov?  

 

Tabell 2 visar hur många av de tillfrågade barnen i 4-årsåldern, respektive 5- års ålder visste 

något om växternas behov för att växa och leva. 

 

 

Inget av barnen kunde nämna att växter behöver luft också för att kunna växa och leva. 

Vad kan man se på ett träd? 

Insekter säger ett barn, fjäril säger två, skalbaggar säger en, katt och hare svarar en och 

ekorrar svarar tre. De övriga barnen svarade inte på frågan. 

Jag omformulerar frågan på ett annat sätt för att få ett bättre svar från barnen och för att kunna 

undersöka barnens kunskaper om träd på ett bättre sätt. 

 

Vad ett träd består av? 

 

(Bilden på träd används som hjälp.) 

Tabell 3 visar Barnens svar om träd. Barnen anger själva trädens olika delar. 

 

                                   Exempel på barnens svar om växternas behov 

 

                           4 åringar                             5 åringar 

 

Barnens 

svar 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 7 

 

Jord X X   X   X  X   X X 

Vatten X X X X X X  X X X  X X X 

Sol    X     X     X 

Blommor          X    
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Varför faller löven av på hösten? 

 

Fyra barn menar att det börjar blir kallt därför tappar träden blad på hösten. 

”För det kommer vintern”.  

”För att det börjar bli lite kall.”   

 

Träden börjar bli gamla därför tappar den blad, förklarar tre barn. 

”För att det håller på bli gammal.”  

”De är gamla.”  

Två barn säger att när det blåser tappar träden blad.  

”För det blåser himla väldigt så det ramlar ner.”  

”För att det blåser.”  

Fyra barn vet inte varför träden tappar blad på hösten. 

Vart tar löven vägen när träden fäller sina löv? 

”De går sönder. ” 

”Det blir ny jord. ” 

”De dör och blir till andra färger.” 

Barnens svar 

om trädens 

olika delar 

 

 

         4 åringar 

 

 

        5åringar 

Barnens 

antal 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

 

6 7 

Grenar X      X X     X 

Stam      X X    X   

Löv   X   X X  X  X   

Tall     X         

Rötter           X X  

Blad  X   X   X  X  X  

Buskar    X          
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”De blir döda.” 

Några barn vet inte riktigt vad som händer med löven som ligger på marken. 

Kan det vara så att små djur äter löv? 

Ja. Säger alla barn. 

Vilka små djur kan äta löv? 

”Vet inte. ”Svarar fem barn. 

”Maskar. De kan äta äpple också.” 

”Ekorrar.” 

”Sniglar.” 

”Larver.” 

”Skalbaggar ibland.” 

”Hundarna bajsar på löven som ligger på marken och det blir jord.” 

 

Sammanfattning av resultat 

Det som jag har fått fram av mina resultat är att alla barn visade väldigt stort intresse när vi 

pratade om naturen och skogen. Utemiljön är en plats för lek, njutning och fullt av spännande 

aktiviteter för var och ett av barnen. Det var bara ett barn som berättade att hon var lite rädd 

för ormar i skogen men hon tyckte också att naturen är bra och att både hon och hennes 

mamma ofta gjorde utflykter till skogen. 

På frågan om vad barnen visste om olika levande/icke levande organismer var det tre 

fyraåringar och två femåringar som inte kunde förstå att cykeln och bilen inte var levande. 

Blomman är icke levande sa en fyraåring och träd är icke levande enlig en femåring. 

På frågan om vad växter behöver för att kunna växa och överleva nämnde ingen av de 

tillfrågade barnen luft. Men tolv barn hade en uppfattning om att växter behöver vatten som 

en viktig faktor för att växa.  

Sju av tretton barn sa att växternas andra behov är jord för att växa och leva. 

När det gäller frågan om naturvetenskapliga faktorer som påverkar träden och dess löv fick 

jag varierande svar från båda åldersgrupperna beroende på barnens upplevelser, kunskaper 

och deras olika sätt att förstå sin omvärld. Jag såg inga stora skillnader mellan fyra-och 

femåringarnas svar när det gäller kunskaper om lövens nedbrytning därför har jag inte skrivit 

med åldern i det sista intervju avsnittet. 
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Diskussion 
 

När jag ser på det jag har fått höra från barnen och jämför det med artiklarna som jag har läst i 

mitt arbete märker jag att jag har fått ganska liknande svar från barnen i mitt resultat jämfört 

med Russell & Watt (1989) studie som har gjorts med barn i äldre åldrar. Jag anser att 

intresset hos barn är viktigt oavsett vilket kön eller ålder de är. Finns det inget intresse hos 

barnen kring ett speciellt ämne så är det inte lika lätt för pedagogen att fånga 

uppmärksamheten hos just detta barn. 

Anledningen till att jag valde ämnet natur var att jag ville välja ett ämne som skulle vara både 

intressant och roligt för alla. Barnen ska förstå begreppet och de ska även ha upplevt det som 

det pratas om. Jag anser som Piaget att barnet ska ha ett tankemönster för just den 

begreppsvärlden. Tankemönstret och barnets nervsystem ska vara tillräckligt utvecklat för att 

förstå omvärlden. Den andra faktorn som är viktig att tänka på är barnets livserfarenhet och 

den sociala interaktionen. Med social interaktion menar Piaget att barnen ska vara förberedd 

för den information de får. De ska ta till sig (assimilera)information från en annan människa. 

Självreglering är den fjärde faktorn som skapar förståelse för omvärlden och därmed gör att 

barnet kommer i jämvikt med sin omgivning. Piaget (1964). 

Barnen spenderar mycket tid utomhus i förskolan detta underlättade för mig att studera vad de 

kan om utemiljön. Hur ser de på natur och vilka känslor har de för begreppet natur. Att höra 

deras förklaringar om naturen tycker jag är både intressant och utvecklande även för mig som 

blivande pedagog för att kunna få en uppfattning om barnens tankar och kunskaper.  

Mina resultat visar att de flesta av barnen har uppfattningar om begreppet levande/icke 

levande. Undersökningen visar att bara fem barn inte kunde förstå att bil och cykel inte är 

levande, däremot träd och blomma är levande organismer. Piaget beskrev i sin studie att barns 

uppfattningar av begreppen liv och levande är mycket olik vuxnas. De små barnen uppfattar i 

allmänhet begreppet levande med någon aktivitet. Hos barnen uppfattas begreppet levande 

som rörelse. Cykeln, vinden, vatten och stenen är levande om de är i rörelse. En blomma eller 

ett träd är däremot inte levande föremål. Mina resultat visar också att några få barn har samma 

tankar vad det gäller levande och icke levande. Att man kan leka med cykeln och köra bilen 

med ratten kan tillföra rörelser som enligt barnen gör att detta uppfattas som levande vid den 

här åldern. 

När det gäller växter och växternas behov kunde nästan alla barn förutom ett nämna några 

faktorer som hjälper växter att leva. Vatten var den nödvändigaste faktorn som alla utom en 

hade uppfattning om att växter behöver för att hålla sig vid liv. Jord och sol svarade barnen 

som andra och tredje faktorer, däremot sa ingen av barnen luft som en viktig faktor för 

växternas tillväxt. I Russell & Watt studie om barns tankar om växternas villkor för liv var det 

vanligt att barnen i åldern 5-8 år berättade att växten behövde vatten, jord och sol för att 

kunna leva. Få nämnde alla tre behoven och jord uppfattades som ett stöd för växten. Min 

undersökning med barn i 4-5 års ålder visar ett liknande resultat. barnen nämnde vatten, jord 
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och sol. Det var bara ett barn som svarade alla tre komponenterna, Det var tre barn som 

svarade att växterna behövde solen.  Russell & Watt (1989). 

Enligt Leach studie om vad ett träd behöver för att hålla sig vid liv visar också att barn i fem-

sju års ålder ansåg att vatten var viktigast för växterna. Fem barn svarade solljus och två barn 

svarade jord. Ingen svarade luft. Sju barn nämnde att växter behöver människor som förser 

dem med mat eller vatten. Yngre barn kunde inte föreställa sig växter som levande organismer 

med olika behov. Leach (1995). 

På mina andra frågor om vad man kan se på ett träd så påvisar resultatet att de flesta barn hade 

större intresse att svara på frågan med hjälp av olika djur eller insekter. De ser inte själva 

träden i sin helhet, utan de är mycket inne på vilka djur och insekter som kan finnas på ett 

träd. Barnen nämnde fjärilar, skalbaggar, ekorrar, katt och hare istället för att nämna blad, 

grenar, stam osv. Jag tror att man ska formulera frågan rakt och enkelt för att små barn ska 

förstå vad som egentligen menas med en fråga. Jag tror också att barnen kanske har större 

intresse av att prata om djur och insekter istället för växter och träd. 

Enligt Elfström är barn ofta intresserade av andra saker än vad vuxna är. Små barn är sällan 

särskilt intresserat av växter. De tycker mer om djur. De vill se hur det rör sig eller vad det 

äter. Små barn bygger upp en annan relation till djur. De relaterar djur till sin egen familj och 

undrar om djuret har några syskon, kompisar eller var de bor vilket kan vara en av orsakerna 

till varför små barn nämnde djur när jag frågade vad man kan se på ett träd. Elfström (2008). 

Jag formulerade då frågan på ett enklare sätt för att underlätta för barnen vad som menades 

med vad man kan se i träd för att samtidigt kunna se mer vad barn kan se i träd. 

På frågan om varför träden tappar blad på hösten hade alla förutom fyra barn olika tankar. Jag 

fick varierande svar beroende på barnens tidigare upplevelser. Men vad som händer med 

löven på marken hade några barn en del uppfattningar om lövets nedbrytning på marken. 

Däremot var alla barn medvetna om att det kan finnas små djur som äter löv men vilka djur 

som kan äta löv kunde inte alla svara på. 

Jag anser likt Thulin att barnen i det här sammanhanget har en uppfattning att djur hjälper till i 

processen men de vet inte hur detta kan gå till.  

Jag tycker att både föräldrar och förskola har stort ansvar när det gäller att utveckla barnens 

kunskaper kring olika naturvetenskapliga fenomen. Det är ju vi pedagoger och föräldrar som 

är stora förebilder för barnen.  När jag ställde min första forskningsfråga i undersökningen 

som handlade om vad barnen tycker om ordet natur började två av barnen förklara att natur 

betyder att man inte får slänga skräp när man är ute i skogen. Detta tolkade jag som att dessa 

barn var medvetna och hade erfarenheter om hur viktigt det är att hålla naturen ren. De har 

säkert både hört eller sett vad vuxna säger eller gör med sitt skräp när de är ute i naturen. Barn 

lär sig mycket av vuxnas handlingar och det är vi som är både förebilder och kunskapskälla 

för dem. 

Precis som Sträng & Persson (2003) anser jag att barn lär sig genom att samspela med 

varandra. Genom samspel byter de ut kunskaper som leder till nya erfarenheter och lärande. 
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När barnen upplever något nytt letar de efter mening och använder sig av de erfarenheter och 

kunskaper de har samlat på sig. Det finns inget rätt eller fel i barnets perspektiv utan alla sätt 

att tänka är logiska och självklara utifrån barnets erfarenheter menar Doverberg & 

Samuelsson (2007). 

Efter att ha intervjuat en del barn lade jag märke till att barns uppfattningar om naturen var 

väldigt olika. Barnen tolkade begreppet natur utifrån deras olika intresse och upplevelser. De 

berättade vad de hade sett eller upplevt i naturen/skogen. En del pratade även om olika faror 

som kan finnas i skogen. Jag är övertygad om att barnens erfarenheter har stor betydelse för 

hur de tänker. 

Jag anser att det är mycket viktigt att pedagogerna på förskolan engagerat och intresserat ska 

undersöka och upptäcka utemiljön som medforskare tillsammans med barnen. Barnen ska få 

uppleva naturen/utemiljön med sina sinnen.  Redan i tidig ålder ska barn introduceras i de små 

ekosystemen och de cykliska processerna för att sedan vidare kunna utveckla sina kunskaper 

inom naturkunskap. Som Christidou & Hatzinikita (2006) anser jag också att pedagoger vid 

introducering bör ta vara på det kunnande som barnen redan har och möta dem där de redan är 

för att kunna utveckla deras kunnande vidare. Pedagogerna måste ta ansvar för att väcka 

barnets intresse för miljö och natur, ställa frågor, experimentera tillsammans med barnen och 

samtala med dem för att bredda barnens naturvetenskapliga begrepp och deras förståelse för 

naturen. Jag anser likt Bråten (1998) att med språkets hjälp kan vi förklara våra tankar och 

vad som är viktigt och intressant i olika föremål. Det kan handla om naturens strukturer, 

färger eller former. Via språk och samtal förmedlas mening och innebörd i händelser och 

situationer. 

 

Slutsats 

Arbetet har gett mig möjlighet att få ta del av barnens uppfattningar och upplevelser kring 

naturen och de biologiska företeelserna. Det vore intressant om man kunde arbeta tematiskt i 

några månader med de intervjuade barnen för att få ett djupare svar på forskningsfrågorna. 

Det blir mycket skillnader i svaret när barnen får uppleva utemiljön med sina sinnen. Genom 

att arbeta praktiskt med barnen utomhus skapas en lärandemiljö och samspel som utvecklar 

barnets tänkande, erfarenheter och kunskaper. Jag har även tagit lärdom av de tankar och 

åsikter som de olika forskarna beskrivit i sina studier. Deras forskningar och studier på barnen 

kring olika naturvetenskapliga fenomen var till stor hjälp för mig för att bättre kunna göra 

jämförelser och förstå barns tankar. Jag kommer även att använda mig av de kunskaperna i 

mitt framtida yrke. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till Föräldrar! 

 

Hej! 

Jag heter Elizabet Shirazi och läser min sista termin till förskollärare med inriktning 

naturkunskap på Karlstadsuniversitetet. Jag ska börja mitt examensarbete om barns tankar 

kring naturen och naturvetenskapliga fenomen. Jag har valt att intervjua ert barn en i taget och 

kommer att använda mig av bandspelare som hjälp.  Hela intervjun sker på barnets villkor och 

kan avbrytas när som helst.  Namnen på barnen kommer att vara anonyma i arbetet. 

För att kunna genomföra denna undersökning behöver jag er tillåtelse. 

Denna lapp ska lämnas tillbaka senast den 23/09. 

 

Tack för er hjälp 

Med vänliga hälsningar 

Elizabet Shirazi 

 

 

Mitt barn får delta i intervjun.       

(Ja)          (Nej) 

 

Jag vill inte att mitt barn deltar i intervjun.   

(Ja)         (Nej) 

Förälders underskrift 

 

 


