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Abstract 

This thesis is about children´s thoughts on what is capable of growth and what does not, as 

well as what is needed for these things to grow. My survey has been carried out in three 

different preschools with children who are four and five years old. My purpose is to create 

more knowledge about children's perceptions of what differentiates growing from not 

growing. My aspiration is to make it visible what the children's thoughts is about what it 

means that something is growing and about what is needed for anything to grow, in order to 

provide preschool teachers with an increased understanding of the thoughts and experiences 

children may have. In my research I have used semi-structured interviews. During the 

interviews I showed the children a toy-car, seeds, leaves, twigs, balloons, rocks, ants and 

pictures of fire, the sun and the earth. My interview questions emanated from these things. 

The children used their previous experience and past knowledge to determine if these things 

were growing or not, this led to the fact that their opinions often parted. The children agreed 

with each other that humans, seeds, leaf and twigs could grow. They explained that they had 

memories of themselves as shorter before and that they had also planted seeds. The children 

also agreed upon that the earth and toy car wasn’t able to grow. None of the children had seen 

a toy car or the earth growing and they explained it by saying these objects were unable to. 

When it came to the sun, fire, ants, rocks and balloons they had different experiences and 

therefore different opinions. One child remembered a large rock which it had climbed upon 

and draws the conclusions that it must have grown. Another child had observed the sun as 

bigger in the sky and therefore thought the sun could grow. To have awareness of what 

knowledge children already have and in which ways children can interpret their own 

knowledge is important for preschool teachers in order to be able to meet children where they 

are and help them gain greater knowledge and understanding in the area. 
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Sammanfattning 

Det här examensarbetet handlar om barns tankar om vad som växer och vad som inte växer 

samt vad som behövs för att något ska växa. Min undersökning har utförts på tre olika 

förskolor med barn som är fyra och fem år gamla. Mitt syfte är att skapa mer kunskap om 

barns uppfattningar kring vad som skiljer det som växer från det som inte växer. Mitt mål är 

att med denna studie  kunna synliggöra barnens tankar om vad det innebär att något växer och 

vad som behövs för att något ska kunna växa för att ge förskollärare ökad förståelse för vilka 

tankar och erfarenheter barnen kan ha med sig. I min undersökning har jag använt semi-

strukturerade intervjuer. Vid intervjutillfället hade jag med mig en leksaksbil, frön, blad, 

kvistar, ballonger, stenar, myror och bilder på eld, solen och jorden och mina intervjufrågor 

utgick ifrån dessa. Barnen använde sina tidigare erfarenheter och kunskaper för att bestämma 

om någonting växte eller inte, detta medförde att deras åsikter oftast gick isär. Barnen var 

överrens om att de själva, frön, blad och kvistar kunde växa. De berättade att de hade minnen 

av att de själva varit kortare förut och de hade även planterat frön. Barnen var också överrens 

om att jorden och leksaksbilen inter kunde växa. Inget barn hade sett en leksaksbil eller jorden 

växa och detta förklarade de genom att svara att de inte kunde växa. När det kom till solen, 

eld, myror, stenar och ballonger så hade barnen olika erfarenheter och därför också olika 

åsikter. Ett barn mindes en stor sten som barnet klättrat på, och drog slutsatsen att den stenen 

måste ha växt. Ett annat barn hade sett solen se stor ut på himlen och ansåg därför att solen 

kunde växa. Att ha kännedom om vilka kunskaper barnen har med sig och hur barnen kan 

tolka dessa kunskaper är viktigt när förskollärare ska möta barnen där de är och hjälpa dem att 

få ökad kunskap och förståelse på området.  

 

Nyckelord 

Barn, förskola, växande, icke-växande, kemi, naturvetenskap   



Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte .................................................................................................................................. 1 

1.3 Frågeställningar ................................................................................................................ 1 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 2 

2.2 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................... 3 

3. Metod ..................................................................................................................................... 4 

3.1 Urval ................................................................................................................................. 4 

3.2 Datainsamlingsmetoder ................................................................................................... 4 

3.3 Genomförande ................................................................................................................. 5 

3.4 Databearbetning  .............................................................................................................. 6 

3.5 Tillförlitlighet  ................................................................................................................... 6 

3.6 Etiska överväganden ......................................................................................................... 6 

4.Resultat  ................................................................................................................................... 7 

4.1 Vad barn uppfattar som växande eller icke-växande  ...................................................... 7 

4.2 Barns uppfattning av begreppet växa ............................................................................... 8 

4.3 Barnens uppfattning om vad som behövs för att något ska växa  ................................... 9 

5. Diskussion ............................................................................................................................. 11 

5.1 Sammanfattning av resultatet  ....................................................................................... 11 

5.2 Diskussion om tillförlitlighet  .......................................................................................... 11 

5.3 Resultatsdiskussion ........................................................................................................ 11 

5.4 Rekomendationer  .......................................................................................................... 13 

 

Referenser ................................................................................................................................ 14 

 

Bilaga 1 Intervjufrågor  

Bilaga 2 Informations- och samtyckesbrev   
 

 



 

1 

 

1. Inledning 
 

Jag är intresserad av att ta reda på hur barn ser på det här med att växa och att bli större. För 

några dagar sedan stod jag med ett barn på gården och tittade på myror, barnet kommenterade 

då att myrorna var små och jag blev fundersam på ifall barn tänker att myror växer. De myror 

som man ser är ungefär lika stora. Stenar däremot kan man se i många olika storlekar och 

därför började jag fundera på om barn kanske tänker att alla stenar en gång har varit små. Det 

är en del i förskollärarens uppdrag att försöka förstå barns tankar och erfarenheter för att 

kunna bemöta dem där de är (Skolverket, 2010), därför vill jag undersöka vad barn egentligen 

tänker om vad som växer och inte växer och vad som behövs för att något ska växa.  

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte är att skapa mer kunskap om barns uppfattningar kring vad som skiljer det som 

växer från det som inte växer.  

 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som jag har valt är:  

 Vilka uppfattningar har barn om vad som växer och vad som inte växer?  

 Vilka uppfattningar har barn om vad som gör att något växer?  
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2. Bakgrund 
 

Att någonting växer kan innebära att det expanderar eller att det ökar i massa. Det kan också 

vara kopplat till mognad; att växa upp. Ett träd utvecklas under tid och blir då större, det sker 

en celldelning som gör att trädet växer. När en ballong blir större så beror det på att den fylls 

med luft, det sker ingen utveckling eller celldelning som hos trädet. För att förstå växande har 

jag delat upp det i fyra olika kategorier. Fysikalisk förändring innebär att det antingen 

tillkommer nya partiklar eller att det blir ett blir ett större avstånd mellan partiklarna. När vi 

blåser upp en ballong så tillkommer det nya partiklar som gör att ballongens storlek ökar.  

Hade vi istället värmt luften i en ballong för att få ballongens storlek att öka så hade det varit 

en följd av att avståndet mellan partiklarna hade ökat. Antalet partiklar i ballongen hade i det 

senare fallet inte ökat (Hamrin & Norqvist, 2005). Med kemisk förändring syftar jag på hur 

samma antal partiklar genom en kemisk process tar större plats. Det kan även handla om att 

någonting som är osynligt blir synligt. Vi kan inte se koldioxiden i luften, därför kan det 

upplevas som ett växande när den omvandlas till byggmaterial i växten. Biologisk förändrig 

handlar om celldelning. Genom celldelningen ökar antalet celler vilket kan leda till både 

tillväxt och utveckling (Helldén et al, 2010). I vårt dagliga tal pratar vi om att elden blir större 

och att vinden växer i styrka. Det som sker är en växelverkan, elden kan spridas eller bli 

intensivare.  

 

Andersson och Nyberg (2006) upptäckte att barnen ofta ansåg att förmågan att kunna röra sig 

var ett kriterie för att vara levande. Andersson och Nyberg menar att det som skiljer levande 

från icke-levande är att tillväxt, utveckling och reproduktion. Två av kriterierna för att leva, 

tillväxt och utveckling, är kopplade till att växa. Det som lever växer. En förutsättning för att 

kunna växa är energi, växterna får denna energi från solen. Med hjälp av denna kan den 

omvandla koldioxid och vatten till socker och syre. Det innebär att växter i huvudsak får sitt 

byggmaterial från den osynliga luften. Det kan därför verka som om växten växer utan att det 

tillförs byggnadsmaterial. De celler som skapar socker använder en del av sockret själva, men 

det mesta av sockret transporteras till resten av trädet i form av kåda. Växters energi kommer 

från solen men växter börjar normal gro under jorden. För att växten ska nå den nödvändiga 

solenergin är växternas frön ofta fettrika. I början av växtens liv använder den energin från 

fröet för att komma upp ur jorden. Vatten, solljus och koldioxid är nödvändiga för att de flesta 

växter ska överleva när energin från fröet tagit slut. Växterna får sitt vatten ifrån marken 

(Helldén et al, 2010).  

 

När människor och djur äter så sker det genom en förbränning. Genom maten får vi i oss 

kolhydrater, fett och protein. Vi andas in syre och när glykos och syre kommer in i cellen sker 

en kemisk reaktion och de nya ämnen som bildas är koldioxid och vatten. Det här är en 

process som frigör energi (Helldén et al, 2010).  

 

Buisson (2014) gjorde en studie som samlade femåringars tankar om vad som lever. I studien 

så intervjuade Buisson femåringar. Barnen var överens om att eftersom djuren äter och dricker 

så lever de också. De svarade att om man växer så lever man men de var oense om huruvida 

växter lever. Några barn tyckte att träden lever när de har löv på sig. Flera av barnen visste att 

träd behöver vatten. Andersson och Nyberg (2006) lät barn i årskurs 1-3 svara på frågor om 

vad som är levande. Nästan alla tyckte att människor, spindlar och gäddor lever, men mindre 
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än hälften tyckte att tulpaner, granar och kantareller är levande. Enligt Andersson och Nyberg 

så är tillväxt ett kriterium för att något ska räknas som levande.  

 

Mer än hälften av barnen svarar att växter inte är levande. Trots det verkar som att barnen 

faktiskt har med sig erfarenheter av växter som något levande. Barnen som Buisson (2014) 

intervjuade svarade att en blomma inte lever, men när Buisson frågade vad som händer om 

blomman inte får vatten så ändrade de flesta barnen sitt svar eftersom de hade erfarenheter av 

blommor som dött när de inte fått vatten. När Buisson ställde ledande frågor började barnen 

applicera den tidigare kunskapen på den här situationen. 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

Denna studie utgår ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. Enligt Askland och Satanøen (2003) 

bygger ett konstruktivistiskt synsätt på att det är människor som konstruerar sina verkligheter. 

Det var Jean Piaget som kom med påståendet att människan inte enbart noterar sin verklighet 

utan även konstruerar den så som vi förstår den. Det här perspektivet innebär att det inte finns 

någon sanning som människor känner till, den sanning vi tror oss känna till har vi själva 

skapat. Sellbjer (2009) talar om kunskap dels som en produkt och dels som en process, där 

produkten är en vetenskaplig ”sanning” och processen är hur vi förstår och bearbetar den. 

Sellbjer menar dock att vi aldrig kan uppleva produkten utan att den formas och färgas av 

processen. Piaget menade även, enligt Askland och Satanøen (2003), att till och med de ramar 

som är satta av naturen kan flyttas av den verklighet som vi konstruerar. Människor har 

kunnat konstruera de här verkligheterna tack vare vår förmåga att minnas stora mängder av 

tidigare erfarenheter samt vår inbyggda vilja att förstå omvärlden.  

 

Det här synsättet på hur vi skapar och förstår kunskap är relevant för att få svar på mina 

frågeställningar. Ett konstruktivistiskt perspektiv kommer hjälpa mig förstå hur barnen 

använder sina tidigare erfarenheter för att förklara skillnaden på det som växer och inte växer 

samt vad som behövs för att något ska växa.  
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3. Metod 
 

3.1 Urval 

Barnen jag valde att intervjua var mellan fyra och fem år gamla, jag valde att ha med dessa 

barn för att förskollärarna bedömde att de låg på ungefär samma nivå kunskapsmässigt. Jag 

har intervjuat fem flickor och fyra pojkar. Förskolorna valde jag därför att barnen, 

förskollärarna och förskolecheferna känner till mig. Förskollärarna valde ut barn som de 

trodde skulle känna sig bekväma med att bli intervjuade. På grund av att vi har begränsad tid 

på oss så valde jag att bara skriva informationsbrev på svenska. Detta ledde till att barn vars 

vårdnadshavare ej hade möjlighet att förstå informationsbrevet valdes bort.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Mitt mål är att barnen ska få uttrycka sina tankar och därför har jag valt intervjuer som metod. 

Intervjuer gör det möjligt för mig att få mer djupgående information om det som faktiskt är 

relevant för min studie. I en strukturerad intervju är det fasta frågor. En fördel med att ha fasta 

frågor kan vara att intervjun inte glider in på något som inte är relevant. Om man inte följer 

personen som blir intervjuad alls utan bara matar på med sina frågor så finns det dock en risk 

att man missar mycket som är relevant för ens arbete men som man inte tänkt på själv. I 

kvaliativa intervjuer har man inte fasta frågor, man har enbart bestämt ett frågeområde. I 

kvaliativa intervjuer finns det utrymme för den som blir intervjuad att pausa, tänka igenom 

och utveckla. Målet med kvaliativa intervjuer är att få ta del av så mycket den intervjuades 

kunskap som möjligt. Kvalitativa intervjuer kan vara mycket svåra, det kan bli så att den som 

intervjuar inte vågar låta det vara tyst utan blir stressad och ställer nya frågor. Det kan också 

vara så att samtalet leder in på någonting som den som intervjuar inte kommer ha användning 

utav. När man skapar en enkät så kan man fundera igenom varje fråga, väga varje ordval och 

testa om följden på frågorna kan komma att påverka deltagaren (Hjalmarsson, 2014). Den 

möjligheten finns inte när man intevjuar och därför finns det en risk för att följdfrågorna blir 

ledande eftersom de följdfrågor och ordval man väljer kan ge indikationer om vad för svar 

den som utför intervjun önskar. Öppna frågor skapar utrymme för att tolka och misstolka 

resultatet (Bryman, 2013). Det är viktigt att ingen känner sig lurad eller kränkt av intervjuerna 

eller resultatet (Löfdahl, 2014).  

 

 

 Jag har valt semi-strukturerade intervjuer eftersom jag får möjligheten att ställa följdfrågor 

som är anpassade efter det barnen väljer att prata om. Mina intrevjufrågor täcker de områden 

som är relevanta för min studie och de är mina ramar under intervjun. Barnen har möjlighet 

att prata fritt och få frågor på det som tycks interssera dem (Johansson & Svedner, 2010). 

Inför mina intervjuer förberedde jag några frågor (se bilaga 1), mina följdfrågor anpassade jag 

efter barnens svar.  

 

 

Jag har gjort intervjuer med två-tre barn i taget, min tanke var att om barnen kommer från 

samma avdelning så kanske de är mer bekväma i att bli intervjuade. För att göra det mer 

konkret tog jag med mig några saker, jag hade med mig myror, blad, stenar i olika storlekar, 

ballonger, frön, kvistar, en leksaksbil och bilder på jorden, solen och eld.  
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Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) skriver om platsens betydelse vid en intervju 

med barn. Deras erfarenhet är att tid och plats kan vara avgörande för om det blir en bra 

intervju eller inte. När barnet är uttröttat eller hungrig är det Doverborg och Pramling 

Samuelsson erfarenhet att barnen kan vara svåra att motivera. Tvingas man vara i ett rum där 

andra barn hörs, eller där vuxna kommer och går så kan det distrahera barnet. De har i den här 

undersökningen gjort intervjuer som varat 5-35 minuter beroende på barnets ålder och 

intresse.  

 

 
 
3.3 Genomförande 
Jag har utfört fyra intervjuer med nio barn. Inför en av intervjuerna blev ett barn sjuk och jag 

valde då att göra en intervju med tre barn från samma förskola, men olika avdelningar. Barnen 

på den förskolan känner väl till varandra. De tre intervjuerna är allihopa gjorda med två barn 

som går på samma avdelning.  

 

Jag valde att intervjua barnen på eftermiddagen. Min erfarenhet är att det ofta är fler barn på 

förskolan på förmiddagen och att förskollärarna då också har fler aktiviteter inplanerade. På 

alla förskolor valde jag att sitta i personalrummet med barnen eftersom det i de här fallen är 

rum där ingen behöver gå igenom rummen och där man inte heller hör ljud från 

avdelningarna. Min tanke innan intervjuerna var att ha en hålltid på 15 minuter. Min första 

intervju tog 10 minuter, de övriga tog 15 minuter.  

 

När jag satte mig ner med barnen så började jag med att berätta att jag läser till förskollärare 

och är där för att jag ska skriva om vad barn tänker om saker som växer och inte växer. Jag 

berättade att jag skulle göra ljudupptagningar och förklarade vad det innebär att vara anonym. 

Barnen fick veta att det är frivilligt att vara med och om de inte vill svara eller inte vill 

fortsätta intervjun så är det helt okej. Sedan pratade vi lite om huruvida de var nervösa eller 

inte, alla barn jag intervjuade sa att de tyckte det kändes roligt och spännande. En sak som jag 

har funderat över är om barnen faktiskt förstår vad det är de ger samtycke till och vad det 

innebär att jag kommer att dokumentera deras tankar så att vem som helst kan gå in och läsa. 

Jag försökte därför vara tydlig med att många kommer kunna läsa vad de har sagt men att 

ingen förutom jag vet vem som har sagt vad.  

 

På den ena förskolan var barnen väl förberedda på att de skulle bli intervjuade. Pedagogerna 

berättade att barnen hade pratat om det under dagen och att de såg fram emot det. Det var 

tydligt när jag kom och ett barn skrek ”Ja!” och sprang ifrån leken som den var inne i. På den 

andra förskolan jag gjorde intervjuer visste barnen inte om att de skulle bli intervjuade och när 

jag frågade ett av barnen om den ville följa med och prata så blev svaret först nej, när jag hade 

berättat varför jag var där och vad jag ville prata om så ändrade sig barnet och ville bli 

intervjuad. Jag upplevde att de barnen gav lite kortare svar än de barnen som hade blivit 

förberedda ordentligt. Inför de två intervjuer sista intervjuerna tog jag kontakt med 

avdelningarna och bad dem förbereda barnen genom att berätta när jag skulle komma och lite 

kort vad jag ville prata om och varför. Jag upplevde att barnen var avslappnade när jag kom 

till den här förskolan.  
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Mina förutbestämda frågor ställde jag i samma ordning till alla grupperna, följdfrågorna 

försökte jag anpassa efter vad barnen svarade. När jag lyssnar ljudupptagningarna så upplever 

jag att jag är för snabb med att gå vidare till nästa fråga. Om barnen hade fått en längre paus 

så hade de kanske kommit på något mer de ville säga.  

 

Inför de två sista intevjuerna jag genomförde hann jag reflektera över vilka svar de två första 

grupperna hade gett och vilka följdfrågor jag borde ha ställt. Jag visste inför de här 

intervjuerna att jag ville få djupare svar kring hur de tänker kring att myror växer eller inte 

samt om skillnaden på biologiskt växande och icke-biologiskt växande. Under de här två 

intervjuerna ställde jag samma intervjufrågor, men fokuserade medvetet mina följdfrågor på 

det jag funnit intressant i de första intervjuerna.  

 

3.4 Databearbetning  

Efter intervjuerna så transkriberade jag ljudupptagningarna. När jag hade läst igenom det jag 

transkriberat några gånger så delade jag upp det barnen pratat om i kategorier. Kategorier som 

inte är relevanta för mina frågeställningar och syftet med den här studien gallrade jag bort. 

Utifrån de kategorier som återstod gjorde jag tabeller. Tabellerna hjälpte mig att få syn på hur 

många barn som svarat vad och på vilka punkter barnens tankar skilde sig.  

 

3.5 Tillförlitlighet 

För att få så rättvisa resultat som möjligt så har jag valt att göra intervjuerna på barn som är i 

ungefär samma ålder. Intervjuerna utfördes allihop på eftermiddagen när det var lugnt på 

förskolan. En  person med mer erfarenhet på att intervjua än mig hade nog kunnat få djupare 

svar på vissa frågor. Ett av barnen under den första intervjun sa ”Myror växer inte såklart”, de 

andra två barnen höll med. Om jag hade frågat hur det kommer sig att myror inte växer så 

hade jag kanske fått ett svar på varför barnen tänkte att myror inte växer. Nu lät jag dem 

istället gå vidare till att diskutera eld och återkom inte till myrorna mer. Min tanke under 

intervjun var att jag inte skulle leda dem mot ”rätt” svar, men jag såg i efterhand att det hade 

varit möjligt att ställa följdfrågor om deras slutsats utan att påverka dem till att ändra sitt svar.  

 

3.6 Etiska överväganden   

Alla som tillfrågas om att delta i studien måste informeras om att de har rätt att avböja till 

samt avbryta sitt deltagande under hela processen. Det är också viktigt att alla är medvetna 

om studiens syfte och hur reslutatet kommer att behandlas så att ingen deltagare känner sig 

lurad eller kränkt (Johansson & Svedner, 2010). 

  

När det kommer till barn så behövs både barnets vårdnadshavares och barnets egna samtycke. 

Roos (2014) lyfter problematiken med att barn inte alltid säger ifrån verbalt. I en intervju kan 

jag till exempel ställas inför att ett barn väljer att inte svara på frågorna eller väljer att ge 

väldigt korta svar istället för att avböja från att delta. Därför tänker jag att det är mycket 

viktigt att barnen vet om att ingen kommer tjata på dem eller bli irriterad om de väljer att 

avbryta intervjun. 

 



 

7 

 

4. Resultat  
 

4.1 Vad barnen uppfattade som växande eller icke-
växande  

När jag utförde intervjuerna hade jag med mig bilder på jorden, eld och solen. Jag hade även 

med mig myror, frön, blad, kvistar, ballonger, stenar och en leksaksbil. De här sakerna 

användes vid intervjuerna för att diskutera vad som kunde växa eller inte växa, samt vad som 

var nödvändigt för att dessa saker skulle kunna växa.  

 

 

 

Växande  

Samtliga barn som jag intervjuade var även överrens om att människor, frön, blad och kvistar 

kunde växa. De berättade att de hade planterat frön som hade växt upp. De flesta barnen 

började prata om längd när jag frågade om de trodde att de själva växte. Något barn berättade 

om ett äldre syskon som var mycket längre. Ett barn berättade att det fanns människor som 

blev nästan lika höga som taket.  

Först är man såhär (Visar med handen vid knä-höjd). Och sen så växer man (Flyttar upp handen 

till bröst-höjd). Växer, växer, växer  (Lägger handen på sitt huvud). Sen så blir man såhär stor.  

Ett barn pratade även om ålder och förändringar som sker när man växer, barnet nämde ett 

man slutar på förskolan när man har växt tillräckligt mycket.  

 

 

 

0 2 4 6 8 10

Frö

Blad

Eld

Solen

Myror

Kvistar

Ballonger

Stenar

Människor

Leksaksbil

Jorden

Växande eller icke-växande 

Nej

Ja
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Icke växande  

Barnen ansåg inte att leksaksbilen eller jorden kunde växa. Inget barn gick in på hur det kunde 

komma sig att leksaksbilar och jorden inte växte. När de pratade om andra saker som inte 

heller kunde växa samtalade några barn kring att en fåtölj inte kunde växa därför att den är 

byggd så.  

 

Barnens olika uppfattningar  

Sex av barnen svarade att myror inte kunde växa. Myrornas storlek verkade vara avgörande 

för att barnen skulle dra den slutsatsen. Ett barn förklarade det genom att säga  

De är så små liksom, annars får de inte plats i myrstacken. 

Ett barn menade att om myror växte så skulle de bli för stora för sin myrstack. Ett annat barn 

höll med om att myror inte blir större men menade att det nog ändå sker en förändring av 

något slag och sade:  

 Myror är nog noll år ibland. Men de kan inte växa som oss. 

Nästan alla barn var överrens om att stenar inte kunde växa, men det var ett barn som ansåg 

att stenarna kunde växa. Barnet svarade 

 Stenar kan nog växa. En gång klättrade jag upp på en stor sten. Den var nog gammal den . 

 

 

Två barn menade att elden kunde växa. De svarade att den både kan bli större och att den kan 

slockna. Ett barn menade att solen också kunde bli större, barnet berättade att den hade sett 

solen växa på himlen. Majoriteten av barnen kategoriserade ballonger som någonting som 

saknar förmåga att växa. När två barn i sina grupper ifrågasatte detta eftersom de visste att det 

går att blåsa upp ballonger så höll deras kamrater med.   

 

 

 

4.1 Barns uppfattning av begreppet växa  

När vi pratade om växande så fokuserade barnen i första hand på att storleken på någonting 

hade ökat. Några av barnen pratade även om en utveckling eller förändring. Det fanns även 

barn som kopplade växande till ålder och tid.  

 

Storleken ändras 

När vi pratade om saker som kan växa så pratade barnen om sin egen längd. De menade att 

elden kunde växa därför att den kan tillta och då blir större. Några barn tyckte att ballonger 

kunde växa eftersom de kan fyllas med luft. När barnen svarade på frågor om saker som 

kunde växa så fokuserade de i störst grad på saker som kunde ändra storlek.  

 



 

9 

 

Utveckling/förändring  

Barnen berättade om frön de planterat som senare blev till växter. När barnen pratade om sin 

egen växt så kopplade ett barn det till att barnet kommer växa tillräckligt för att börja i skolan. 

 

Ålder 

Ett barn pratade om att en stor sten måste vara gammal. Barnet menade att stenen hade ändrat storlek 

under lång tid. Ett barn svarade att myror nog är noll år ibland, och att därför växer genom att bli äldre 

även om barnet menade att myrorna inte ändrade storlek.  

 

4.2 Barnens uppfattning om vad som behövs för att 
något ska växa 

Barnen var överrens om att det behövs någonting för att saker ska växa. De berättade om 

materia som luft, mat och vatten. Nästan alla barn menade att det behövs energi från solen för 

att vissa saker ska kunna växa. Barnen kopplade även växande till värme och frön.  

 

 

Mat Luft Vind Jord Sol Vatten Frön Värme Flugor 

9 4 1 2 8 9 1 2 3 

Figur 2. Antalet barn som ansåg att något var nödvändigt för växande. Totalt nio barn. 

 

Biologisk växt 

 Materia  

Samtliga barn som intervjuades ansåg att det behövs mat för att någonting ska växa. Med 

mat verkade barnen mena sådant som de själva äter, jag frågade om blommor äter mat och 

ett barn svarade då  

Nej, den äter vatten.  

Tre av barnen berättade att de kände till växter som åt flugor. Ett barn sa att myror äter 

jord för att växa, det andra barnet som var med på den intervjun svarade  

Nej. Eller ja. Inte bara jord. 

Vad mer myrorna kunde äta visste inte barnet.  

 

Ett barn svarade att träd behöver frön och vind för att kunna växa. Vatten var också något 

som alla barn tyckte var viktigt för att något ska kunna växa. De svarade att de själva 

dricker vatten, och att det är det som växter och myror äter. Ett barn berättade att de en 
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gång stoppat tulpaner i vatten med färg i och att tulpanernas blomblad då hade ändrat färg. 

Barnet berättar att det blev så därför att tulpanen hade sugit upp färgen från glaset.  

 

 Energi 

Solljus är någonting som nästan alla barn har lyft som nödvändigt för att växter ska kunna 

växa. Däremot har barnen svarat att människor och stenar inte behöver solljus för att växa.  

 

 

 Celler 

I alla intervjuer har barnen börjat med att sortera ut frön, blad och kvistar som saker som 

växer. De barn som har svarat att eld, ballonger, solen och stenar kan växa har ändå skilt 

dessa från frön, bladen och kvistarna. När jag undrade om det är någon skillnad på dessa 

berättade ett barn att de hade planterat frön i en kruka och att det sedan hade kommit upp 

en grön växt, ett annat barn fortsatte genom att säga  

Stenar kan man liksom inte se växa så mycket.  

Ett barn berättade att ballongen växer när man blåser in luft i den.  

 

 

Icke biologisk växt  

 Materia  

Fyra barn sa att det behövs luft för att något ska växa. Luft pratade de oftast om när det 

kom till ballongerna. 

 Värme  

Två av barnen berättade att bullar och muffins växer av värmen som finns i ugnen. De 

menade på att värme är viktigt även för att blommor ska växa.   
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1. Diskussion  

 

5.1 Sammanfattning av resultatet 

Barnen var överrens på de områden där deras erfarenheter inte gick isär. De hade allihopa 

erfarenheter av att de själva, frön, blad och kvistar kunde växa. Ingen av dem hade sett jorden 

eller en leksaksbil växa och inget barn ifrågasatte heller huruvida dessa saker kunde växa. När 

det kom till myror, stenar, solen, eld och ballonger så hade barnen olika åsikter. De barnen 

som hade minnen av att solen sett stor ut, att en eld tilltagit eller av en stor sten förklarade 

dessa minnen genom att påstå att dessa saker kunde växa. När det kom till myror så var det 

bara två barn som reflekterade kring att myror behövde äta någonting. Majoriteten av barnen 

menade att myror inte växer eftersom de inte har sett stora myror.  

 

 

5.2 Diskussion om tillförlitlighet 
När jag läser igenom det jag transkriberat så ser jag flera öppningar där jag kunde ha ställt en 

följdfråga. Hur jag formulerat mina frågor och vilka följdfrågor jag valt att ställa eller valt att 

inte ställa påverkar mitt resultat. I de två sista intervjuerna jag utförde valde jag att lägga mer 

fokus på de områden som jag tidigare upplevt att jag missat.  

Det här är en studie som har samlat nio barns tankar. Barnens erfarenheter har påverkat de 

svar de har gett. Ett barn berättar om att blommor suger upp vatten, barnet vet det eftersom 

avdelningen nyligen har färgat tulpaner med karamellfärg. Under intervjun så upplevde jag att 

barnen påverkade varandra, om jag hade intervjuat dem enskilt så hade förmodligen deras 

svar varit mer blandade. Ett barn pekade ut solen som något som inte kunde växa, när ett 

annat barn utbrast att solen kan växa så ändrade sig barnet och sade  

Den kan nog växa för den blir större och större på himlen.  

Mina intervjuer visar vad nio barn tänker om skillnaden på saker som växer och inte växer, 

samt vad som behövs för att de ska växa. De saker jag valde att ta med mig vid 

intervjutillfället har utan tvekan påverkat det resultat jag fått. Det hade varit intressant att ta 

reda hur barn ser på växande när det sker i ett mobilspel. Om jag hade tagit med barnen ut och 

gjort min intervju på gräsmatten intill ett träd hade miljön kunnat gett mig ett helt annat 

resultat. Andersson och Nyberg (2006) hade valt ut bland annat sniglar, vitlök och maskrosor 

för att undersöka vad de barnen uppfattade som levande. Hade jag valt samma saker så hade 

mitt resultat kunnat jämföras med det resultat de fick.  

 

 

5.3 Resultatsdiskussion   
Mitt syfte med den här undersökningen var att ta reda på vilka uppfattningar barn har om vad 

som växer och vad som inte växer. Vad barnen uppfattade som växande påverkades av hur 

barnen förstod växande och hur barnen såg på växande i relation till levande. Jag ville också 

ta reda på vad barnen ansåg behövdes för att något skulle kunna växa.  
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Barns sätt att förstå och förklara växande   
Piaget menade att människor ständigt strävar efter att förstå och förklara sin omvärld. Utifrån 

det här perspektivet kan man se att barnen är säkra på de saker som de har erfarenheter av 

(Askland och Satanøen (2003). De vet om att de själva växer därför att de minns att de blivit 

större och äldre. Barnen svarar att jorden inte kan växa eftersom inget barn har sett jorden 

ändra storlek. När deras erfarenheter går isär så går även deras förklarningar isär, barn som 

har sett en eld tillta förklarar detta genom att säga att den kan växa. Barn vars kunskap om 

myror är att de alltid är små förklarar detta genom att påstå att myror saknar förmåga att växa.  

 

Barnen förklarade ofta det abstrakta med hjälp av konkret kunskap. De flesta barnen menade 

med begreppet växa att någonting hade ökat i storlek. Barnen har inte sett myror öka i storlek 

och drog därför slutsatsen att myror inte kan växa. Inget barn har sett en sten öka i storlek, 

däremot har barnen sett stenar i olika storlek. Ett av barnen drog därför slutsatsen att stenen 

hade ökat i storlek.  

 

 

 

Barnens uppfattning om sambandet mellan levande och växande 
Jag blev förvånad över att alla barn svarade att frön växte. När Andersson och Nyberg (2006) 

frågade elever i årskurs 3 om frön var levande så svarade 32% att de inte gjorde det. Barnen 

som jag intervjuade hade erfarenheter av att plantera frön och hade sett att det kom upp en 

växt ur jorden. De barn som jag intervjuade berättade att frön behövde vatten och solljus för 

att utvecklas till en växt. Det hade varit intressant att undersöka om barn drar en parallell 

mellan levande och växande. Inget utav de barn som ansåg att myror inte växt funderade 

kring om myror behöver äta. Det skulle kunna vara så att de barnen som inte såg myror som 

växande inte heller såg dem som levande. Ett barn menade att myror inte växer, men att de 

åldras. Barnet som menade att stenar växte pratade om stenar på ett sätt som går att tolka som 

att barnet såg dem som levande, barnet sa  
 … Den var nog gammal den.  
Däremot så pratade inte barnet om att stenen skulle utvecklas, dricka, äta eller vara beroende 

av någonting annat för att kunna växa. Barnet uttryckte att det sker en storleksändring över tid 

men huruvida barnet ser stenen som levande eller ej går det inte att veta. Andersson och 

Nyberg (2006) menade att tillväxt och utveckling var två kriterium för att något ska ses som 

levande. När de undersökte vad elever i årskurs 1 uppfattade som levande så svarade 29% att 

bilar är levande. Inget av de barn som jag intervjuade ansåg att leksaksbilen kunde växa. Det 

verkar inte som att barnen tycker att det som lever måste växa eller att det som växer måste 

leva.  
 

 

Barnens tankar om villkor för att något ska växa 
De flesta av barnen jag intervjuade svarade att det behövs sol för att vissa saker ska kunna 

växa. Det överraskade mig att så många barn förstod att växterna behöver få energi 

någonstans ifrån. Det skulle vara intressant att undersöka närmare hur barnen ser på växters 

energibehov eller solens uppgift.  
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5.4 Rekommendationer  
Min undersökning ska kunna vara till nytta för verksamma förskollärare. För att ett resultat 

ska vara användbart behöver man dels ha klart för sig vilka resultatet är till för och på vilket 

sätt de ska kunna använda resultatet (Vetenskapsrådet, 2011).  

Barnen använder framförallt begreppet växa för att beskriva en storleksökning. Här har 

förskollärare möjlighet att dels ge barnen flera ord för storleksökning, de kan prata om att 

elden tilltar eller blir intensivare istället för att säga att den växer. Förskollärarna kan också ge 

begreppet växa flera innebörder genom att använda det för att beskriva utveckling. Det som 

lever växer. Därför är det även viktigt hur förskollärare väljer att tala om levande och icke-

levande ting tillsammans med barnen. Det är lätt att tillskriva döda ting känslor och säga saker 

som att solen ville komma fram. I förskolans läroplan står det:  
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin 

närmiljö  

(Skolverket, 2010, s. 8)  

För att kunna utveckla respekt för allt levande behöver barnen förstå vad som lever.  

 

Ett barn berättade att träd behöver frön för att växa. Det här fick mig att undra om barnen 

förstår den utveckling som sker när ett frö planteras. Om det är så att barnen ser på fröet som 

föda för den kommande växten så bör förskollärare förändra sitt sätt att plantera tillsammans 

med barnen. Förskollärare bör i så fall planera för att det ska gå att följa fröets utveckling till 

planta.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjufrågor 
Jag tänkte börja med att berätta att jag går i skolan för att bli förskollärare, att jag vill prata 

med dem om vad som kan växa och att jag kommer spela in ljudet när vi pratar.  

 

1. Kan ni berätta vilka djur ni har sett?  

 Stora  

 Små  

 Ungar  

 Äter 

 

2. Kan ni berätta om några växter ni sett?  

 Stora  

 Små  

 Ungar 

 Äter 

 

3. Vilka av de här sakerna tror ni kan växa? 

 Myra  

 Löv 

 Stenar  

 Ballong 

 Eld  

 Kvist  

 Frö  

 Solen  

 Bil  

 Jorden   

 

4. Hur tror ni att det kommer sig att de kan växa?  

 Vatten  

 Föda  

 Jord 

 Luft 

 

 

5. Tror ni att ni växer? 
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6. Vad behövs för att ni ska växa? 

 

 Näring  

 Vatten  

 Solljus 

 Syre  

 Koldioxid  

 Kolhydrater 

 

7. Vilka av de här sakerna kan inte växa?  

 

8. Vet ni något annat som kan växa? 

 

9. Vet ni något annat som inte kan växa?  

 

 

10. Hur tror ni att det kommer sig att vissa saker kan växa och andra inte?  
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Bilaga 2 

 

 

Information om studie om barns tankar kring skillnaden på det som växer 

och det som inte växer  

INFORMATIONSBREV TILL VÅRDNADSHAVARE  

Syfte med studien 

Jag kommer att göra en studie om barns uppfattningar kring vad som skiljer det som växer 

från det som inte växer och önskar att intervjua ditt barn om det. För att förskollärarnaa ska 

kunna anpassa sina aktiviteter efter barnen behöver de veta vad barnen tänker. Denna studie är 

viktig därför att den kommer att samla några barns tankar om skillnaden mellan det som växer 

och inte växer.  

Frivillighet  

Deltagande i studien är helt frivilligt, du som vårdnadshavare kan när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering. Skulle barnet inte vilja bli intervjuat eller önska att 

avbryta intervjun så är det givetvis helt okej.  

Intervjuerna 

Ungefär sex barn i förskoleåldern kommer att ingå i studien. För att kunna samla barnens 

tankar kommer jag att intervjua dem. Alla barn kommer att intervjuas tillsammans med en 

kamrat och intervjuerna kommer vara i ungefär 15 minuter. Det finns inga rätta eller fel svar 

eftersom syftet är att samla barnens tankar. För att jag ska ha möjlighet att kunna återberätta 

barnens tankar så kommer jag göra ljudinspelningar under intervjuerna. 

Användning av insamlad data 

När jag har skrivit ner det barnen sagt kommer inspelningarna raderas. Namn och plats 

kommer anonymiseras. Intervjuerna kommer ligga till grund för mitt examensarbete.  
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Samtyckesbrev  
Jag ger mitt medgivande till att mitt barn ……………………………………………………… 

får delta i undersökningen.  

 

Mitt barn ……………………………………………………………… får ej delta i 

undersökningen.  

 

Filipstad den   /     2016 

 

 ………………………………………………………  

Vårdnadshavares underskrift 

 

Alla vårdnadshavare är informerade:    Ja     Nej  

 

 
 
 

 

 


