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processer i naturen. Eftersom vi arbetar i förskoleklass kände vi oss nyfikna på hur en liknande 

undersökning skulle te sig på yngre barn. Vi har intervjuat barn från två olika förskoleklasser 

som har gemensam skolgård. Anledningen till att vi valde dessa båda klasser var för att vi 

arbetar i respektive förskoleklass. Det har inte funnits någon avsikt att mäta barnens kunskap 

gentemot varandra.  

 

Undersökningen visar att samtliga barn har tankar om vad som händer med lövet. Dock var det 

inget av barnen som var fullständigt förtrogen med hela nedbrytningsprocessen. 
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1 Inledning 
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till förutsättningarna för en 

god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang (Lpo 94, 2006). För att bli nyfiken på 

och kunna förstå ekologiska processer och naturfenomen är tidigt lärande, naturupplevelser och 

reflektioner viktiga grundstenar. Barn har då de börjar skolan med sig olika uppfattningar och idéer 

om hur deras omvärld är. Det är på dessa grunder de uppfattar världen. Trots att uppfattningarna 

och idéerna inte är helt vetenskapligt korrekta har de stor betydelse hur de möter naturvetenskapen. 

Barnens vardagsföreställningar bör utmanas, detta för att barnen skall ändra sitt vetenskapliga 

förhållningsätt (Ekstig, 2002). 

 

 I vår utbildning, lärarexamen för förskola och förskoleklass, har vi läst flera intressanta kurser. 

Genomgående när det gäller denna utbildning har fokus legat på vikten av att som pedagog kunna 

förstå barns tankar för att utifrån dessa sedan kunna bemöta varje barn på bästa sätt. Intresset för 

barns tänkande har därför varit något som följt oss både när det har gällt utbildningen och i vårt 

dagliga arbete med barnen. Vi är två kvinnliga pedagoger som har många års erfarenhet när det 

gäller arbete i förskola, förskoleklass och på fritidshem. Att koppla kunskap med erfarenhet har 

utvecklat vår förståelse för hur barn tänker i olika situationer.  

 

Under vår tid på lärarutbildningen och särskilt efter kurserna i Hållbar utveckling och Barns 

naturvetenskapliga och tekniska omvärld har vi funderat mycket över undervisningen i dessa ämnen 

i skolans tidigare år. Vårt arbete fokuseras på barn i förskoleklass eftersom det här är en blandning 

av förskolans och skolans pedagogik. Eftersom samtalet är viktigt när det gäller att få reda på hur 

barn tänker är barn i denna ålder lämpliga då de behärskar det talande språket tillfredsställande. 

Efter vår egen skolgång samt genom erfarenheter i vårt arbete har vi lagt märke till att 

naturvetenskap inte får tillnärmelsevis så stort utrymme som exempelvis språkutveckling och 

rörelse för att nämna några av de områden som ingår i förskolepedagogiken. För att barnen skall få 

en grundläggande förståelse och ett intresse för ämnet är det av stor vikt att pedagogen presenterar 

naturvetenskap på ett stimulerande sätt. Undersökningar visar att barn får svårare att ändra 

uppfattning ju längre de tror på sina ovetenskapliga idéer. Det är det en stor fördel med att börja 

tidigt med naturvetenskap eftersom barns inställning formas i ett tidigt skede (Harlen 1996). 

 

Utifrån våra hittills förvärvade kunskaper och erfarenheter ser vi möjligheten att undersöka vad 

barn i sexårsåldern har för tankar om ekologiska processer. Efter att ha läst Barns tankar om 
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ekologiska processer (Helldén 1994) samt Helldéns (1997) studie av elevtänkande om processer i 

naturen, såg vi tillfället att använda oss av ungefär samma intervjufrågor men vi vänder oss till en 

yngre åldersgrupp än Helldén. Vi ska begränsa oss till att fokusera på barns tankar om vart löven tar 

vägen. Alla vet att barn tänker och uppfattar världen annorlunda än vuxna. Däremot kanske man 

inte reflekterar över vad barns sätt att tänka har för konsekvenser i det dagliga arbetet. Barns sätt att 

tänka om världen är förgivet taget, det vill säga att utifrån deras tidigare erfarenheter och 

upplevelser är det oreflekterat och självklart för dem. Det är utifrån denna grund man måste utgå 

inför varje lärandesituation (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).Syfte och 

problemformulering  

 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur barn i sen förskoleålder tänker och vilka 

vardagsföreställningar de har när det gäller nedbrytningen av löven. Vår förhoppning är sedan att 

utifrån resultatet av denna undersökning kunna använda det som ett utgångsmaterial i vårt arbete 

med barnen.  

 

Vi har valt att upprepa en tidigare forskning då vi inspirerats av Helldén (1994) om vad barn har för 

tankar när det gäller ekologiska processer. ”Ekologi är vetskapen om levande organismers 

relationer till sin omvärld” (Pleijel, 2003 s.3). Vi ska undersöka vad barn i sex till sju års ålder har 

för tankar om denna process. Helldéns avhandling gäller barn i nioårsåldern och uppåt men vi är 

intresserade av att ta reda på hur de yngre barnen tänker om denna process. Medan Helldéns studie 

är ganska omfattande och innehåller elevföreställningar om flera biologiska fenomen så ska vi 

begränsa oss till att undersöka barns uppfattningar om vart löven tar vägen.  

 

Vi är nyfikna på vad barn i förskoleåldern har för förståelse för nedbrytningen, när det gäller löven. 

Genom att analysera ett antal frågor hoppas vi att få kunskap om hur barn tänker om denna process i 

naturen. Det viktigaste med vår undersökning är alltså att få en insikt i barns förförståelse och i 

deras vardagsföreställningar. 

 

Vår problemformulering är således följande:  

 

• Vad tänker de om fenomenet, vart tar löven vägen? 

• Vad har barn för föreställningar om nedbrytningen?  
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2 Metod  
 

I metoddelen redogörs för vilka metoder vi använt oss av vid datainsamlingen. Vilken 

undersökningsgrupp vi valde att intervjua och varför. Därefter kommer forskningsetiska 

övervägande som rör vår undersökning. Vi kommer att berätta om hur vi genomfört våra intervjuer. 

Slutligen ges en beskrivning över hur vi analyserat insamlad data.  

 

2.1 Informationssökning 

 

Vi har läst litteratur som är relevant för vårt arbete det vill säga litteratur om ekologi och barns 

utvecklingspsykologi. Kurslitteraturen har varit en hjälp för oss när det gäller handledningen i 

planeringen, genomförandet, den språkliga utformningen och undersökningsmetoderna. Helldéns 

bok och rapport har vi läst innan vi påbörjade arbetet, likaså har vi tittat igenom Harlens (1996) bok 

Våga språnget, för att uppdatera våra kunskaper om lärarens roll när det gäller att undervisa i 

naturvetenskap. Boken har vi arbetat med i en tidigare kurs i denna utbildning. Innan vi påbörjade 

våra intervjuer läste vi boken Att förstå barns tankar – metodik för barnintervjuer (Doverborg & 

Pramling 2000), vilken vi även haft som kurslitteratur i en tidigare kurs. En utgångspunkt för denna 

bok är att barns tänkande har betydelse för vad de uppfattar och förstår (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Övrig litteratur har vi sökt efter på vårt skolbibliotek. Kommunens 

huvudbibliotek har vi också vittjat på lämplig litteratur. Tips på relevant litteratur fann vi även i 

Helldéns (1994) litteraturlista samt i litteraturlistor från andra arbeten som behandlat ämnet.  

 

Hälften av böckerna som vi använt oss av är skrivna mellan 1989 – 1998. Eftersom det är många år 

sedan de skrevs, har vi varit extra uppmärksamma på om innehållet fortfarande är aktuellt. Eftersom 

vi har hittat en del av litteraturen i referenserna på uppsatser skrivna de senaste åren anser vi att 

böckerna fortfarande används ofta. Likaså har vi fått flertalet av dessa böcker rekommenderade av 

bibliotekarier samt av kollegor och andra studenter. Vi har givetvis också, utifrån vår egen 

erfarenhet och kunskap, bildat oss en egen uppfattning om böckerna när vi har läst dem. 

Donaldsons (1978) bok Hur barn tänker kan verka lite ålderdomlig men vi tyckte att hon beskrev 

begreppet ”relationsfritt tänkande” på ett bra sätt. Ett begrepp som vi tycker är relevant när man 

talar om barns tankar. 

 

Internet, med dess oändliga information har varit ett redskap för oss att få tag på fakta och idéer. Vi 

har använt oss utav sökord som: ekologiska processer, barns tankar, ekologi, utvecklingspsykologi, 
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lövets kretslopp samt nedbrytare. 

 

2.2 Metodval 
 

Eftersom vi intresserar oss för hur barn tänker när det gäller lövets ekologiska process ställdes vi 

inför frågan om hur vi på bästa sätt skulle undersöka detta. I en av våra metodböcker av Johansson 

& Svedner (2006) togs frågan upp hur man undersöker med hjälp av vetenskapliga metoder. Vi har 

valt att använda oss av kartläggande intervjuer som enda metod. Det faktum att våra 

intervjupersoner inte är läskunniga gjorde att vi inte kunde använda oss av kartläggande enkäter.  

 

Det föll sig däremot naturligt att fråga barn hur de tänker kring ekologiska processer med tanke på 

att vi är intresserade av barns tänkande. Därför ansåg vi att intervjuer var ett utmärkt redskap för oss 

för att ta del av deras tankar och funderingar. För att göra barns tankevärld synlig kräver det att man 

skapar förutsättningar för detta, enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) är samtal och 

intervjuer bra utgångspunkter. De anser vidare att det inte är endast frågorna i en intervjusituation 

som är av betydelse. Lika viktigt är kontakten man har med barnet. Vi anser att vi har ett bra 

utgångsläge med tanke på att vi intervjuar de barn vi arbetar dagligen med i förskoleklassen. Vi 

känner dem väl och upplever att de har förtroende för oss.  

 

2.3 Undersökningsgrupp 

 

Vi har intervjuat barn i åldrarna sex till sju år. Att vi valde denna åldersgrupp har flera orsaker. Det 

kändes naturligt att välja barn i denna ålder eftersom vi arbetar i förskoleklass. Vi är intresserade av 

att ta reda på hur barn i denna ålder tänker när det gäller ekologiska processer och även använda oss 

av resultatet i kommande arbete. Dessutom är vi nyfikna på om barnens svar skiljer sig i jämförelse 

med Helldéns forskning som är en longitudinell studie av barn i åldrarna 9-12 år. Helldén använde 

sig bland annat av intervjuer och eftersom vi har använt oss av några av de frågor som Helldén 

formulerat kan vi direkt jämföra svaren och därefter analysera samt reflektera över eventuella 

skillnader eller likheter i svaren. 

 

Intervjuerna har vi genomfört med barn ifrån två olika förskoleklasser. Barnen har skiftande kön 

och bakgrund. Den nationella spridningen är inte speciellt stor, några av de intervjuade barnen har 

föräldrar med annan nationalitet. Samtliga barn förutom ett adopterat barn är födda i Sverige. De 

flesta bor i villa, endast ett av barnen bor i lägenhet. Samtliga barn oavsett boende har närhet till 
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skog och mark.  

 

 En av oss har intervjuat barn från en förskoleklass med tio barn. Vi tillfrågade alla tio barnen om de 

ville delta, av dessa tio var det tre som valde att inte delta. Detta berodde troligen på att de var mitt 

uppe i en lek i skogen och inte ville avbryta den. I den andra förskoleklassen går tjugotvå barn. Vi 

intervjuade nio av de tjugotvå barnen, för att få ungefär lika många från varje sexårsgrupp. Att det 

blev just dessa nio barn berodde på att just de barnen var på förskolan den förmiddag intervjuerna 

ägde rum. Då vi arbetar i respektive barngrupp är barnen förtrogna med oss och vi med dem. De 

båda skolorna ligger på samma skolgård och har även ett gemensamt skogsområde. Detta 

skogsområde var även vår intervjuplats.  

 

2.4 Genomförande/etiskt övervägande 

 

Eftersom vi skulle genomföra en kvalitativ undersökning där barnen lämnade ut sina reflektioner 

var det viktigt att inhämta målsmäns medgivande. Arbetet måste byggas på respekt för dem som 

deltar. Detta innebär att deltagarna ska ges möjligheter att ställa frågor och få sanningsenliga svar. 

De ska också upplysas om att de inte behöver delta samt att de kan avbryta intervjun när helst de 

vill. Deltagarna ska vara anonyma och själva medvetna om detta. Är deltagarna, som i vårt fall, inte 

myndiga skall målsman tillfrågas om barnen får medverka. Följer man dessa forskningsetiska 

anvisningar vinner man förtroende och respekt från deltagarna (Johansson & Svedner, 2006). 

Därför skrev vi en förfrågan till barnens målsmän där vi undrade om vi fick använda deras barns 

svar i vårt arbete, dessa delades sedan ut för godkännande (Bilaga 1). Förfrågan delades ut till alla 

målsmän för de trettiotvå barnen, trots att vi inte hade för avsikt att intervjua alla, detta för att vi i 

det läget inte visste vilka av barnen som skulle delta i intervjuerna. Vår tanke var också att ingen 

skulle behöva undra över om vi valde ut vissa barn. I samtliga fall där vi fick tillbaka förfrågan gav 

målsmännen sitt medgivande. Tre svar uteblev, därför ingår inte dessa tre barn i vår studie. I vår 

förfrågan har vi försäkrat om barnens anonymitet samt om att bandupptagningen kommer att 

förstöras efter det att intervjun är bearbetad. Vi har fingerat namnen på samtliga barn för att skydda 

deras identitet, man kan inte heller särskilja vilken förskoleklass barnen kommer ifrån. 

2.5 Undersökningsmetod  

.  

Vi har använt oss av en kvalitativ intervjumetod. Det innebär att endast frågeområdena är bestämda, 

följdfrågorna kan däremot variera beroende på vem som intervjuar och på vad den intervjuade 
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svarar. Vissa författare anser att detta är detsamma som en ostrukturerad intervju, där man oftast 

ställer frågorna på ett informellt sätt (Bryman 2002). 

 

Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt [...] Eftersom t ex pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara viktiga för att 

förstå vad som sägs, brukar man ofta spela in dessa intervjuer på band för att sedan skriva ut 

dem ordagrant, helt eller i vissa delar.”  

(Johansson & Svedner, 2006, s.43) 

 

När det gäller examensarbeten är den kvalitativa intervjun viktigast att känna till eftersom den ger 

den information som gör det möjligt att förstå barnets förkunskaper och värderingar (Johansson & 

Svedner). Det är vanligt att den kvalitativa intervjun varken är helt strukturerad eller ostrukturerad. 

Det vill säga halv- eller semistrukturerad intervju, där den förutbestämda strukturen består av 

färdigformulerade frågor där följdfrågor och nya frågor dyker upp under intervjuns gång (Trost 

1997). 

 

Vid intervjuerna har vi använt oss av en diktafon, denna fick samtliga barn möjlighet att bekanta sig 

med en vecka före intervjun. De fick prata, sjunga och svara på frågor som till exempel vilken deras 

favoritfärg är? Därefter fick de lyssna på bandupptagningen. Detta skedde i grupp och var mycket 

uppskattat av samtliga barn. Eftersom vi gjorde denna lilla test med barnen fick även vi lärdom om 

hur nära diktafonen man måste tala för att ha möjlighet att uppfatta allt som barnen säger. Vi valde 

att arbeta med diktafon för att den är liten och smidig. Dessutom kan man ställa in hastigheten på 

hur fort man vill lyssna av, för att man inte skall missa något. Detta underlättar betydligt vid 

transkriberingen och vi tycker att det är en stor fördel jämfört med en vanlig bandspelare. Innan 

intervjutillfället frågade vi varje enskilt barn om han/hon ville bli intervjuad samt att det bara var vi 

som intervjuade som skulle lyssna på bandet. De barn som ville fick också tillfälle att lyssna på sin 

egen bandupptagning. 

 

Vi anade redan innan vi påbörjade intervjuerna att det inte skulle finnas några självklara svar på de 

frågor vi ställde, snarare skulle de komma att utvecklas till ett samtal mellan det intervjuade barnet 

och oss som pedagoger. Bryman (2001) lyfter fram att det är bra om intervjun rör sig i olika 

riktningar. På så sätt får man vetskap om vad barnet upplever vara relevant. I en kvalitativ intervju 

har jag som intervjuare möjlighet att avvika från mina formulerade frågor för att ställa en följdfråga 

om det som barnet svarat. För att kunna vara aktivt deltagande i dessa samtal och lyhörd för barnens 

kommentarer var diktafonen ett måste.  
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Vi valde att förlägga våra intervjuer utomhus, i kanten av ett skogsområde, detta för att det skulle 

vara lättare för barnen att koppla frågorna till den konkreta verkligheten. Thulin (2001) har skrivit 

en C-uppsats om hur barn tänker om en process i naturen. Hon kom fram till att det på olika sätt 

blev tydligt att miljön kan fungera som stöd för tankeutveckling och kommunikation. Thulin hävdar 

att både intervjuare och barn interagerar med omgivningen i intervjusituationer och att det faktum 

att man har tillgång till det man pratar om, skogsmiljö, löv och jord, är ett betydelsefullt stöd för 

samtalsutvecklingen vid intervjutillfällena. 

 

Vi valde att intervjua de sexton barnen en och en, detta för att de inte skulle bli påverkade av 

varandras svar. Att intervjua barn individuellt det vill säga ett barn åt gången är något som Bryman 

(2002) rekommenderar. På så sätt blir det så få störningsmoment som möjligt vid intervjun, då 

andra människor utgör en sådan störningskälla.  

 

Frågorna vi ställde var bara fyra till antalet, samma frågor som Helldén använde sig utav i sin 

longitudinella undersökning. Vi har också använt oss av spontana följdfrågor där vi har ansett att 

det har varit relevant.  

 

1. Vad är det som gör att löven faller ner från trädet? Helldén använde sig av denna fråga 

eftersom han upptäckt att barnen gärna använde sig utav lövfällningen då de skulle förklara 

lövets nedbrytning (Helldén 1994). 

2. Hur kommer det sig att löven hamnar på marken? 

3. Vad händer med löven om hösten då de hamnat på marken? 

4. Det bildas jord av löven. Hur går det då med jordklotet om det bildas jord varje år? 

 

Intervjuerna/samtalen var av strukturerad karaktär, det vill säga att vi ställde frågorna i en viss 

ordning och att vi så noga som möjligt registrerade svaren som barnen gav vid intervjun. Målet med 

den strukturerade intervjun var att få svar som vi kunde sammanställa på ett jämförbart sätt 

(Bryman 2002). Intervjuerna har vi valt att lägga utomhus i en miljö som främjar till förståelse för 

ämnet i fråga, intervjuplatsen var förskoleklassernas gemensamma skogsdunge där de har möjlighet 

att vistas på sin fria lek utomhus. Eftersom frågan rörde löven och vad som händer med dem kändes 

det naturligt att välja skogen som intervjuplats. Då våren var den årstid vi intervjuade var träden 

således utan löv, eller i lövsprickningsskedet. Dock fanns det gott om bruna löv som låg kvar på 

marken. Denna miljö har, precis som vi får belägg för i litteraturdelen, en viss inverkan på hur 

barnen tänker. Barn behöver konkreta situationer för att ha en förståelse för vad vi pratar om.  
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2.6 Databearbetning 

 
Vi har lyssnat av intervjuerna vi spelat in, och nedtecknat exakt vad intervjuaren frågat samt vad 

barnen svarat. Eftersom vi intervjuat varsin barngrupp skrev vi ner respektive grupps svar. Då allt 

material var nedtecknat träffades vi för att kategorisera svaren. Detta gjorde vi genom att klippa isär 

alla svaren. I första skedet lade vi svaren under respektive fråga, det vill säga i fyra olika högar. 

Därefter grupperade vi de olika svaren efter liknande tankemönster. Vi hade inga svårigheter att 

komma överens om vilka kategorier svaren skulle grupperas under men för att vara på den säkra 

sidan bad vi en kollega, som själv skrivit C-uppsats granska vår indelning, även hon kategoriserade 

in svaren på samma sätt som vi gjort. 

 

2.7 Kategorisering utifrån barnens förklaringar 

 
Vi sorterade in barnens svar utifrån samma system som lärarstudent Johansson (2007) gjort. Hon 

har skrivit en C-uppsats om sexåringars förmåga att utveckla sina ekologiska tankar. Det innebär att 

vi delade in barnens svar i fyra olika kategorier. Johansson har delat in sina intervjusvar efter ett 

system som tilltalade oss, därför har vi använt oss utav samma kategorisering. Helldéns 

kategorisering av barnens svar var mer omfattande eftersom hans studie innehöll flera ekologiska 

processer. Johansson har, precis som vi, koncentrerat sig på nedbrytningen av lövet. Dock framgick 

inte om det var hennes eget kategoriseringssystem. Slutligen redogör vi tillförlitligheten i vårt 

arbete. 

 
• Fantasiförklaringar: Svar där barnen förklarar med hjälp av fantasi, ibland uppblandat med 

vardagsförklaringar. 

•  Vardagsförklaringar: Förklaring med hjälp av vardagliga begrepp, det är endast vindens förtjänst att 

löven lossnar från trädet. Masken eller andra nedbrytare har ingen avgörande roll, processen stannar 

vid att lövet försvinner. 

• Delvis cyklisk förklaring: Förklaring där någon form av cyklisk tolkning ingår. Om än inte helt sluten 

sådan, och inte nödvändigtvis trädet- lövet- masken- jorden. Processen går ett eller flera steg längre 

än vid vardagsförklaringar [sic] 

•  Cyklisk förklaring som innehåller ett slutet kretslopp: förklaring där en tydlig medvetenhet om olika 

delar i processen framgår, där det handlar om trädet – lövet- masken- jorden i ett samband där 

nedbrytningen äger rum och omvandling av materia sker. 

                                                                                            (Johansson 2007 s.9) 

2.8 Tillförlitlighet  

 
När det gäller reliabiliteten av resultatet i vår undersökning är det svårt att bedöma tillförlitligheten 
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eftersom det inte är säkert att vi skulle ha fått samma svar även om vi skulle ha gjort om exakt 

samma undersökning igen. Bryman (2001) förklarar att det är omöjligt att frysa en social miljö.  

Däremot har vi, när vi analyserat barnens svar, upptäckt att svaren från de båda grupperna har varit 

ungefär lika. Visserligen är vi två olika personer och givetvis har vi skillnader i vårt sätt att 

intervjua, men vi har utgått från samma frågor och befunnit oss i samma miljö vid intervjuerna.  

Eftersom begreppet reliabilitet innebär vikten av att det vi mäter får samma resultat om någon 

annan mäter samma sak på samma sätt vågar vi påstå att vår undersökning har relativt god 

reliabilitet. Det är sällan det går att hävda att något har hundra procent reliabilitet eller att det helt 

saknar reliabilitet. Istället handlar det om en skala där metoden har mer eller mindre reliabilitet 

(Bryman 2001). 

 

Validitet handlar om att ha en god metodologi för att säkerhetsställa att det vi mäter är det vi vill 

mäta. På samma sätt är det viktigt att upplägget av undersökningen testar det den är avsedd att testa. 

I vårt arbete handlar det inte bara om att själva mätningen är korrekt. Tyngdpunkten ligger snarare 

på att slutsatserna som dras utifrån de olika svar vi fått genom intervjuerna ska vara korrekta 

(Graziano och Raulin 1989).  
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3 Förankring i styrdokument/Tidigare forskning  
 
Vi börjar med att presentera vad som står i styrdokumenten om vårt uppdrag. Både när det gäller att 

ge eleverna kännedom om ekologiska processer och att ge dem ett miljöperspektiv. Därefter har vi 

tagit upp barns förhållande till naturvetenskap. Vidare redogör vi för Helldéns (1994) avhandling. 

Efterföljande avsnitt är en sammanfattning av ekologins grunder. Slutligen lyfter vi fram olika 

forskares syn på barns tankevärld. 

 

3.1 Vad säger Styrdokumenten?  

 
Med de globala och regionala miljöproblem som finns, är lärdomen om ekologiska processer 

betydelsefulla för att frambringa ett samhälle som är hållbart i framtiden. Detta är i enighet med 

världsomfattande överenskommelser som till exempel Agenda 21, samt skolans styrdokument. 

 

Enligt Lpo 94 är ett av våra uppdrag att se till att varje elev efter genomgången grundskola ”känner 

till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang” (2006 

s.10). 

 

Denna målsättning kan vi endast nå om barnen har de grundläggande insikterna om samspelet i 

naturen, att allt hänger samman. Det gäller för läraren att väcka ett intresse samt provocera barnen 

till att själva vilja känna ett eget ansvar för sitt tänkande Kunskapen vi bär på kan inte överföras 

från oss till barnen, kunskap kan endast växa fram. ”Information → Faktakunskaper → Förståelse 

→ Visdom” (Brunner, 1996 s.41) 

 

I Lpo 94 nämns att det är angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv såsom behovet av att 

ge eleverna ett miljöperspektiv: 

 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter att både ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling 

(Skolverket, 2006 s.6). 

 

I FN: s deklaration och rekommendationer om undervisning i miljöfrågor är ett av huvudmålen för 

miljöutbildning att få individer att förstå de konstgjorda och de biologiska miljöernas komplexa 

natur.  

...som är resultatet av en växelverkan mellan miljöernas biologiska, fysiska, sociala, ekonomiska 
och kulturella beståndsdelar, och få dem att förvärva nödvändiga kunskaper, värderingar och 
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attityder och skaffa sig praktiska färdigheter så att man på ett ansvarsfullt och effektivt sätt kan 
delta i arbetet på att förebygga och lösa miljöproblemen och hantera miljöns kvaliteter  

(Skolverket, 1999 s.111). 

 

Media har den senaste tiden larmat om den globala uppvärmningen. De har mer eller mindre fått 

gemene man att reagera över hur vi misshandlar vår moder jord. Det är stora problem som vi måste 

komma tillrätta med innan våra barn ska ta över. Då är det viktigt att de har en grundläggande 

kunskap om hur vårt kretslopp fungerar, ingenting försvinner allt finns kvar om än i en annan 

skepnad. ”Att förstå normer och processer är väsentligt för vår förståelse av vad som krävs inför 

ändringar av handlingar och handlingsmönster hos oss människor” (Skolverket 2002 s.20) I boken 

Överenskommet står det att lärare har en nyckelroll att förmedla Agenda 21, man har också ett citat 

från Riodeklarationen: ”Ungdomars skaparkraft, idealism och mot världen över ska mobiliseras och 

skapa ett globalt kamratskap i syfte att uppnå en hållbar utveckling och säkra en bättre framtid för 

alla.” (Skolverket. 1999 s.107). 

 

3.2 Barn och naturvetenskap 

 

I olika länder har gjorts flera djupgående undersökningar för att utforska vilken syn barn har på den 

naturliga och teknologiska omvärlden samt när det gäller naturvetenskapliga sammanhang kartlägga 

vilken innebörd barn ger dessa begrepp. Barn kommer alltifrån första början att utveckla vissa 

föreställningar om omvärlden antingen vi undervisar dem i naturvetenskap eller inte. När man tittar 

på naturvetenskap i förhållande till andra ämnen så är det bevisat att barns inställning till 

naturvetenskap formas tidigt (Harlen, 1996). Därför är det av största vikt att vi som pedagoger har 

kunskap om hur barn tänker om de grundläggande föreställningar de har när det gäller ekologiska 

processer. Genom att utveckla deras kunskaper utifrån deras tankar kan vi stärka deras förmåga att 

förstå världen runt om kring. Ingmar Hjort (2002) beskriver en rädsla för att ungdomar i dagens 

samhälle har mer kontakt med krukväxter än gran och tall. Hjort beskriver också problematiken 

med att Tv visar så fascinerade bilder från fjärran länder att barn inte behöver gå ut i skog och mark 

för att uppleva alla lukter och ljud i vår natur. ”De många sinnenas iakttagelser av en komplex, 

tredimensionell natur ersätts av tvådimensionella närbilder i den audiovisuella framställningen” 

(Hjort I. 2002 s.392). ”Alla barnen vandrar i naturen utom Abel som har den på kabel” (Lundberg 

& Olsson 1992 s.110) citat av Ulla-Britt Jansson. 

 

Ola Magntorn doktorerade 2007 kring ämnet om hur man lär barn läsa naturen. Han menar att det 

kan vara svårt att få barn att förstå ekologiska system. Men genom att lägga mycket av 
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undervisningen ute i naturen och på så sätt låta barnen undersöka och studera naturen är det lättare 

för barnen att få en förståelse för vad som sker. Magntorn har gjort Carl von Linnés filosofi ”att se 

det stora i det lilla” till en pedagogisk metod. För övrigt kan det man lär sig om ett ekosystem, föras 

över till ett annat. Förmågan att läsa naturen ger dessutom en dimension till att vara ute i naturen 

(Pearce, 2007). 

 

3.3 Helldéns studie av elevers tankar om ekologiska processer  

 
Gustav Helldén, blev för många år sedan nyfiken på hur barn uppfattar vilka processer som sker i 

vår natur, då han arbetade med ett utvecklingsarbete runt skolans naturstudier. Helldén började med 

att göra en pilotstudie med 16 stycken 9-åringar, där han undersökte vad de hade för föreställningar 

runt nedbrytning i naturen. Vid denna undersökning kom han fram till att elevernas föreställningar 

skiljde sig kvalitativt från vuxnas, trots att undersökningsgruppen inte var så omfattande. 

Nyfikenhet resulterade i en longitudinell studie där han följde ett antal elever. Han började följa en 

elevgrupp vid en mindre låg- och mellanstadieskola, eleverna var i åldrarna 9-12 år det vill säga de 

gick i årskurserna 2 till 5 (Helldén, 1994). I andra etappen undersökte han kunskapsutvecklingen 

hos varje enskild elev mellan 9-15 års ålder. 

 

Inför intervjuerna såg Helldén till att barnen skulle känna sig bekanta med honom, därför besökte 

han klasserna regelbundet redan ett halvår innan det var dags för intervjuerna, som dessutom 

spelades in på bandspelare. Intervjuerna inleddes med frågan, vad tänker du? för att sätta tonvikten 

på att han ville ha reda på vad eleven tänkte runt en speciell fråga. Han gjorde ett antal intervjuer 

runt följande ämne, intervju om villkor för växande. 

 

• Nedbrytning i naturen 

• Villkor för liv och växande 

• Det gröna på ängen och blommans roll 

• Från frö till planta. 

• De gröna bladens ursprung 

• Blommans roll 

• Djurens livsvillkor 

• Nedbrytning i naturen av olika material 

• Villkor för liv i terrarium och akvarium 

(Helldén, 1992 s.53) 

 
Helldén (1997) anser att en anledning till elevers svårigheter med att förstå, bland annat ekologiska 

processer, har att göra med att undervisningen i skolan inte i tillräcklig utsträckning utgått från 
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elevernas egna föreställningar om materiens kretslopp. Helldén konstaterade i sin studie att eleverna 

tolkade ekologiska fenomen efter de erfarenheter de gjort i det förflutna. Det betyder att var och ens 

tolkning är synnerligen personlig. Dock finns vissa gemensamma drag i elevernas sätt att redogöra 

för sin förståelse. När eleverna skulle beskriva vad som hände med lövet på hösten anknöt de till 

sina erfarenheter av att se höstlöv virvla omkring i luften eller ligga på marken, några hade sett löv 

trampas sönder på marken. Utifrån dessa erfarenheter tänkte en del av eleverna sig att löven 

försvann. Antingen åkte de ner i jorden eller flög de upp i himlen. Att på det viset förlägga 

processer till ställen som de inte vet något om är vanligt att elever gör. En annan beskrivning 

eleverna gör av sina tankar om företeelser i omvärlden är att försöka se en ändamålsenlighet i vad 

som sker, så kallad teleologisk förklaring. Exempelvis förklarade några elever lövfällningen med att 

det är för att ge plats åt andra löv som löven faller. 

 

När eleverna skulle berätta om sina tankar omkring vad som hände med löven på marken, sa de att 

löven försvann. Antingen genom att blåsa eller regna bort. Enligt deras föreställningar var materien 

inte bevarad. Andra beskrev nedbrytningen med att löven sönderdelades i allt mindre delar. En 

grupp elever föreställde sig att löven blev till jord. Däremot uppfattade de inte att den mesta 

materien övergår i gasform som vatten och koldioxid. De föreställde sig att jorden var slutstationen 

för nedbrytningen. Därför är det inte så underligt att ungefär en tredjedel av eleverna i en 

fjärdeklass svarar att planeten blir större om de får frågan: ”Vad händer med planeten jorden, om 

det blir jord av alla löv som faller ner?” (Helldén, 1994, s. 95). De som inte ansåg att jorden blev 

större menade att den nybildade jorden fyllde ut håligheter och hav eller att den försvann 

exempelvis genom att blåsa bort. Elevernas föreställningar fungerar för dem eftersom de är nöjda 

med dem och de fungerar utan att vålla dem något obehag. Det är därför de accepterar alternativa 

föreställningar. Helldén sammanfattar sin undersökning med ”att elevernas föreställningar är ett 

resultat av deras strävan att förstå och beskriva omvärlden” (1994, s.106). 

 

3.4 Forskning äldre elever 

Skolverket (2001) presenterar i boken Elevers tänkande och skolans naturvetenskap, 

forskningsläget inom utvalda kunskapsområden, däribland hur elever tänker när det gäller skolans 

naturvetenskap och bland annat elevers tankar om nedbrytningen. Boken sammanfattar omfattande 

forskning när det gäller elevers föreställningar om naturvetenskapliga företeelser. Där tas 

”elevperspektivet” upp som en ” intresseväckande ingång till naturvetenskapens värld” (2001, s. 7). 

 

I en av undersökningarna deltog ett slumpmässigt riks urval av 3100 svenska elever i skolår 9. De 
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fick svara på frågor om nedbrytningen. Elevsvaren analyserades efter hur de förklarade hur en hög 

med materia blev mindre. Svaren delades in i fem olika kategorier; 

 

 A. Ingen förklaring (13 %) 

  

 B. Det ruttnar, multnar, blir jord mm (50 %) 

  

 C. Makroskopiska organismer deltar i nedbrytningen (14 %) 

  

 D. Mikroskopiska organismer deltar i nedbrytningen (8 %) 

  

 E. Övrigt (16 %) 

     (Skolverket 2001 s.97) 

 

Därefter nämns Helldéns (1997) studie, och ovanstående svar jämförs med svaren Helldén 

analyserat när det gäller frågan: Vad händer med löven på marken om hösten? Då framkommer att 

Helldéns resultat ligger i linje med det resultat som framkommit ovan, men att hans resultat också 

ger ”beskrivningar av elevers sätt att tänka som har större detaljrikedom än vad som är möjligt att 

åstadkomma med papper och penna uppgifter” (Andersson, 2001, s.98). Undersökning i andra 

länder visar liknande resultat. Uppenbart är att nedbrytningen är svårt för elever att förstå, både för 

de som är yngre och äldre än de svenska 15-åringarna. 

 

3.5 Ekologins grunder  

 

Ordet ekologi kommer från två grekiska ord. Okios som betyder hushåll och logos som betyder lära. 

En passande översättning till svenska är alltså: ”Läran om hushållning av naturen.” Grundkunskaper 

i ekologi är en förutsättning för all miljökunskap. En av ekologins grunder är ekosystemet. Ett 

ekosystem är en avgränsad del av naturen. Denna del har vi människor valt att betrakta som en 

helhet, som ett system. En viktig del i ekosystemets funktion är nedbrytarna. Nedbrytarna utgörs av 

alla organismer som lever av döda djur och växtdelar, de viktigaste nerbrytarna, både på land och i 

vatten är bakterierna (Brant & Gröndahl, 2002). Enligt uppslagsverket Wikipedia, 070926 är 

svampar och bakterier de vanligaste nedbrytarna. Allt hamnar så småningom hos nerbrytarna, alla 

växter och djur, alla döda organismer. Denna materia återvinns och återanvänds med hjälp av 

nedbrytarna till ny biomassa inom ekosystemet (Brant & Gröndahl, 2002). Ett barn uttrycker det 

såhär: ”Fågeln äter maskar, maskar äter småkrypen och åker sedan över till löven och sedan dör 

masken efter några dagar och så blir den jord…” (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997, s.77)  
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När det gäller ekologins betydelse för samhället kan den inte överskattas. För att vi ska ha möjlighet 

att förstå förutsättningarna för den biologiska mångfalden är läran om samspelet mellan de levande 

och de icke levande delarna på jorden i högsta grad angelägen. Ekosystemen och deras funktion 

utgör själva basen för människans funktion. Människors natursyn baseras på den naturvetenskapliga 

bildningen dvs. relationen mellan kunskap om naturens förutsättningar och samhällets idéer om 

människans relation till naturen. För att förstå konsekvenserna av vårt umgänge med naturen måste 

vi först inse att vår värld kan göras begriplig. Idag bor 95 % av västerlandets människor i tätort. 

Deras största del av naturintryck sker via media. Flertalet av barnen har aldrig vistats mer än en 

halvtimme i ”vild” natur. Därför är det omöjligt för dessa barn att utveckla ett spontant samspel 

med naturen (Hjort, 2002).  

 

3.6  Piaget och Vygotsky 

 

Jean Piagets idéer om hur barn tänker har dominerat våra uppfattningar i många år. Hans teoretiska 

syn på tänkandet är att barn måste vara mentalt förberedda när vi visar, förklarar eller försöker fråga 

dem. Annars främjar detta inte utvecklingen. Barnen måste själva skapa grunden för sin förståelse 

genom en självstyrd problemlösning. Pedagogen kan skapa lämpliga situationer och erbjuda 

lämpligt material för utveckling (Wood, 1998) 

 

Kognitiv utvecklingsteori bygger huvudsakligen på hur barnet bygger upp en kunskap om 

omvärlden. Piaget menar att ett barns tankar i det sensormotoriska stadiet sker som symboliskt 

tänkande. Dessa tankar hjälper dem att minnas saker och ting bättre. För att barnet skall utveckla sin 

förmåga att hantera symboler är det viktigt att de får höra högläsning samt att de ges möjlighet att 

ställa frågor och ge svar. På detta sätt utvecklas såväl deras språkutveckling som tänkande (Wang & 

Nilsson 2003). 

 

Då barnet är cirka 2-7 år är de i det preoperationella tänkandets stadium. Då sker en ”handling i 

tanken” eftersom barnet fortfarande saknar förmågan att tänka logiskt. Under detta stadium är 

tänkandet starkt beroende av direkta upplevelser via sinnena. Då är tänkandet bundet till de mest 

påfallande egenskaperna hos ett föremål eller en situation. Ett karakteristiskt drag hos barn i 

förskoleåldern är att deras tänkande är centrerat kring dem själva. I den konkret operationella 

perioden, som inträffar när barnet är cirka 7 -11 år börjar barnet kunna tänka logiskt och 

ändamålsenligt. Vidare menar Piaget att när barnen övergår till ungdomsåren skapar de en ny 
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förmåga att bearbeta information, samt att minneskapaciteten ökar (Wang & Nilsson 2003).  

 

Att barnet ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang är något som Vygotsky betonar. Han 

menade att barnets utveckling är ett resultat av det sociala samspelet med bl. a. lärare, syskon och 

föräldrar. Vygotsky talade om proximal utveckling, med detta menade han att barnet med hjälp av 

någon som är mer erfaren kan förstå eller klara av något som barnet inte tidigare förstått/klarat av. 

Proximal kan översättas till närmsta och handlar om avståndet mellan vad barnet kan göra på egen 

hand och vad det kan åstadkomma tillsammans med någon som har större erfarenhet. Vygotsky 

skilde sig från Piaget i synen på tänkande och språk. Att barn inte tänker på samma sätt som vuxna 

var något som både Piaget och Vygotsky ansåg. Däremot var Vygotsky av den meningen att barns 

sätt att tala inte har något egocentriskt över sig utan att barns prat och tankar främst är av social 

natur. Språket blir efterhand ett redskap för tänkandet (Wang & Nilsson 2003). 

 

3.7 Hur tänker barn? 

 

När man vill förstå barns tankar är det viktigt att tänka på att ett barns idéer är idéer som passar in i 

hans/hennes begränsade värld. Allteftersom barnet skaffar sig mer erfarenhet kommer dess 

föreställningar att förändras och utvecklas. Barnets förmåga att förstå skiljer sig därför åt i olika 

åldrar (Harlen, 1996). Harlen framhåller att barn håller fast vid sina tidigare idéer och skapar 

begrepp som är sannolika utifrån barnets erfarenhet. För att barnet ska kunna ändra uppfattning 

måste de själva få bygga upp begreppen på nytt.  

 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) skriver att om man utgår från barnets perspektiv är det 

inget som blir rätt eller fel, de menar att utifrån barnets erfarenheter är alla sätt att tänka lika logiska 

och självklara. Enligt LØkken & SØbstad (1995) har vi många gånger lätt för att anlägga ett 

vuxenperspektiv på barn. De anser att intervjuer med barn är en bra metod för att få vuxna att ändra 

på sina förutfattade meningar om vad som rör sig i barnens huvud. Trots att barn visserligen kan 

tänkas anpassa sina svar efter vad de tror att den vuxne förväntar sig är intervjun en bra metod när 

man vill ha information om subjektiva förhållanden.  

 

Barn har svårt att se ett ekologiskt sammanhang. Att vi behöver naturen för att kunna leva och att vi 

är en del av naturen är det få barn som uppfattar. De fokuserar i första hand skog, träd och växter 

som natur. Om man frågar barn om naturen så är deras svar ett utryck för olika sätt att tänka. När de 

börjar fundera över naturen är det olika saker som framstår i deras medvetande. För att få 
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sambanden i naturen synliga för barnen får man som pedagog inte ta något för givet. Målsättningen 

måste vara att få det osynliga som sker, exempelvis i komposten, till att bli synligt för barnen. För 

att få barnen att förstå, är det av stor vikt att utgå från barnens kunskaper, erfarenheter och 

uppfattningar om kretsloppet (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). 

 

Susanne Johansson (Kristianstad Universitet, 2007) har undersökt sexåringars förmåga att utveckla 

sina ekologiska tankar. Hon hänvisar flera gånger till Helldéns studie i sitt arbete. För att skapa 

överblick över barnens svar delade hon in svaren i olika kategorier, såsom fantasiförklaring, 

vardagsförklaring, delvis cyklisk förklaring och cyklisk förklaring som innehåller ett slutet 

kretslopp. 

 

Hennes slutsats är att barnens utveckling och ålder inte är avgörande för deras tankar kring 

nerbrytningen. Hon menar att barnen resonerar utifrån tidigare upplevelser. Det är dessa upplevelser 

som genom bearbetning blir till erfarenheter och reflektioner. 

 

Det är inte lätt att gå in i barns tankevärld och förstå hur de tänker. Men det första och viktigaste 

steget är att lyssna och att inta ett barnperspektiv. Ställer man en och samma fråga till ett och 

samma barn mer än en gång kan man få två helt olika svar. Det kan bero på hur omgivningen växlar 

samt att barn ofta tror att den vuxne förväntar sig ett visst svar och därför försöker anpassa sitt efter 

detta. Vuxna måste fråga barn om man vill lära sig att förstå deras tankar. Viktigt är att komma med 

flera följdfrågor (Johansson & Rosén, 1992). 

 

Genom undervisning och instruktioner kan vi hjälpa barnen att börja uppfatta regelbundenheter och 

få struktur på sina erfarenheter. Som egenskap av experter vet vi att genom att påminna barnen kan 

vi få dem att ta fram och utnyttja tidigare erfarenheter som är relevanta för det de håller på med. Om 

vi bryter ner komplexa uppgifter i enklare problem kan vi därigenom låta barnen upptäcka 

regelbundenheter och mönster som de sannolikt inte skulle ha upptäckt av egen kraft. När vi 

föreslår och uppmanar ger vi också barnet en insikt i vad som kan tänkas försiggå i den vuxnes 

huvud i liknande situationer (Wood, 1998). 

 

Andersson & Bach (1995) skriver om två sorters tänkande, vardagstänkandet och det vetenskapliga 

tänkandet. De förklarar att vardagstänkandet måste finnas där om det vetenskapliga tänkandet ska 

kunna infinna sig. Om barnen inte skulle reflektera över vardagsfenomen skulle vi som pedagoger 

inte ha några beröringspunkter alls för att sätta igång tankestrukturen hos barnen. Genom att vi kan 

se sambanden mellan barns olika tankesätt kan vi lättare få in att naturvetenskapen är en del av vår 
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vardag och att den är en mänsklig aktivitet i ett socialt sammanhang. 

 

Vi känner oss som mest hemmastadda när vi är tillsammans med människor och ting mot en 

bakgrund av närliggande mål och avsikter och välkända händelsemönster. Om vi blir uppmanade att 

utbyta tankar om sådana saker kan vi i regel göra det bra, även verbalt och på en viss distans ifrån 

dem. Så länge barnens resonemang och slutsatser inte strider mot något de vet eller vill tro, så 

uppstår det oftast inga problem. Även barn under skolåldern kan resonera logiskt om samtalet håller 

sig innanför dessa ramar. Men om man går utanför dessa för barnet förnuftets gränser sker en 

dramatisk förändring. Sådant tänkande som inte längre rör sig inom ett stödjande sammanhang av 

meningsfulla företeelser, kallas ofta ”formellt” eller ”abstrakt” (Donaldson 1978). Vidare vill hon 

helst undvika dessa begrepp för att inte riskera förvirring, eftersom dessa ord används i så många 

olika betydelser. Hon talar istället om ”relationsfritt” tänkande, vilket innebär att det rör sig om ett 

tänkande som förmår lösgöra sig från tidigare erfarenheter. Att försöka bortse från gamla 

erfarenheter, förkunskaper, attityder, förförståelse etc. för att inte bli låst av tidigare erfarenheter. 

Det betyder naturligtvis inte att barn, eller vi vuxna, ska avstå från att aktivt reflektera över vad vi 

vet men att vi måste anstränga oss för att kunna ta till oss något nytt och okänt (Donaldson, 1978). 

 

3.8 Informell kunskap  

 
Enligt Sträng-Haraldsson (1997) finns det ”formell” och ”informell” kunskap. Den formella 

kunskapen som presenteras och är konstruerad eller skapad av olika forskare, därmed är den 

generellt inte oföränderlig. Den bygger på bestående grundläggande kunskap samt delar av 

förändlig kunskap på grund utav nya forskningsrön. Den informella kunskapen anses vara 

personlig, då den förvärvas genom, egna upplevda erfarenheter från vardagen. 

 

 

Dessa självkonstruerade teorier stämmer ofta inte överens med den formella kunskapen. I 

undervisningen säger vi ibland att barn ”missuppfattar” eller ”har fel” när de saknar godtagbara 

teoretiska förklaringar eller svar på problem. [...] Vetenskap om lärande visar som tidigare 

beskrivits, på betydelsen av samspelet mellan det egna tankearbetet och den formella teoretiska 

kunskapen. Om inte detta sampel får äga rum, tycks den formella kunskapen leva kvar, 

parallellt med den informella. Om ingen kunskapsutveckling sker kan följden bli att den inlärda 

formella kunskapen glöms bort medan den informella kvarstår. 

                                                                                                   (Sträng-Haraldsson, 1995 s.27)
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4 Resultat 
 
I resultatdelen har vi redogjort för de olika typer av svar som vi har fått på de frågor vi ställt. 

Därefter har vi kategoriserat in svaren i underrubriker såsom, fantasiförklaringar, 

vardagsförklaringar, delvis cyklisk förklaring samt cyklisk förklaring som innehåller ett slutet 

kretslopp. 

 
Frågorna vi ställde till de sexton intervjuade barnen var bara fyra till antalet, i de flesta av 

intervjuerna förekom följdfrågor. För att skapa en tydlig överblick har vi sammanställt barnens svar 

under respektive fråga. 

 

1. Vad är det som gör att löven faller ner från trädet? 

Åtta barn det vill säga hälften av barnen, svarade att vinden blåser bort löven. Tre barn menar att det 

är för att det är höst och tre barn anser att löven faller för att det blir vinter. Två barn har 

förklaringen att löven blir gamla och ett av dessa två barn trodde att när löven blir gamla så faller de 

för att det ska komma nya löv. Ett barn menar att lövet bara ligger där och försvinner ej. 

 

2. Hur kommer det sig att löven hamnar på marken? 

Åtta barn svarar att det är blåsten/luften som gör att löven hamnar på marken. Fyra barn svarar att 

löven faller eller ramlar ner. Ett barn har svarat att löven lossnar. Ett barn förklarar att lövet hamnar 

på marken för att trädets grenar lutar neråt. Två barn vet inte. 

 

3. Vad händer med löven om hösten då de hamnat på marken? 

Nio barn har föreställningen att det blir jord av löven, de flesta av dessa barn kom först efter ett 

antal följdfrågor fram till sitt svar. Fyra barn svarar att löven blåser eller åker bort, två av dessa 

svarar dessutom att de ruttnar på vägen. Ett barn svarar att det växer nya och ett barn förklarar att 

det växer nya träd. Ett barn menar att löven murknar och att de sedan kommer ner i jorden. 

 

4. Det bildas jord av löven. Hur går det då med jordklotet om det bildas jord varje år? 

Tre barn svarar att jordklotet blir större eller att det blir mer jord.  Fyra barn anser att det inte blir 

mer jord eftersom den gamla jorden försvinner eller regnar bort. Två av barnen är fortfarande kvar i 

sina tankar om lövet och ger därför inget direkt svar på frågan om hur det går om det bildas jord 

varje år. Ett barn berättar att det kan bli för mycket jord i framtiden, men att det går långsamt. 

Samma barn berättar dessutom att jorden är bra för att odla växter i och ger sedan en förklaring på 

äpplets kretslopp. Två barn svarar att de inte vet. Fyra barn fick ej frågan på grund av deras svar på 

fråga tre. Eftersom dessa fyra barn aldrig kom fram till att det bildas jord kändes det inte relevant att 
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ställa den frågan.  

 

4.1  Kategorisering 

 
Barnen var väldigt positiva till att följa med ut i skogen. De var nyfikna på vad som skulle hända 

och svarade gärna på våra frågor. Vissa av barnen ignorerade diktafonen helt och samtalade 

spontant med oss. Andra var lite mer reserverade och vi kunde ana att de ibland tycktes svara utefter 

vad de trodde att vi som pedagoger ville höra. En av pojkarna uppmanade uttryckligen ”kan du inte 

tala om det rätta svaret! ”  

 

Nedan finns barnens svar nedskrivna i de olika kategorier som vi tidigare förklarat i metoddelen:  

4.1.1 Fantasiförklaringar 

 

Blir det fler och fler löv för varje år eller hur tänker du om det? 

Karin: Jaa det blir mer och mer varje år det är det faktiskt ända till 100 år 

Vad händer då? 

Karin: Ja då kan träden också dö, då blir det tusen, tusen löv ja tusen millioner som har ramlat. 

Hur tänker du att vi ska göra då? 

Karin: Man måste ta nån borste som tar löv å sånt sen kan man lägga det nån stans sen ska man 

hålla koll på varje, varje år annars kommer dom att flyga iväg. Man får passa dom eller får man 

lägga i dom i ett tält.  

 

Vad händer med löven när de hamnar på marken? 

Anders: Då blir det jord 

Hur kan de bli jord? 

Anders: Det vet jag inte, nej det kan inte bli jord 

Jo, det är en jättebra tanke jag undrar hur du tänker om att lövet blir jord?  

Blir alla löv till jord? 

Anders: Nej det tror jag inte 

De löven som inte blir till jord vad händer med dem? 

Anders: Dom får ligga kvar 

Alltid? 

Anders: Nej jag tror inte att dom ligger där i evighet 

Vad tror du händer med dem? 
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Anders: Dom blir nertrampade 

Vad händer med löven när de hamnar på marken? 

Lars: Jag vet inte jag har inte sett så många löv på marken 

Hur länge tror du att de ligger på marken? 

Lars: Änna tills vintern är över kanske 

Vart tar de vägen då? 

Lars: Dom ligger under snön 

Och sedan då när snön är borta ligger löven kvar då på marken? 

Lars: Mm 

Ligger de alltid kvar på marken? Nästa år så faller det mer löv på marken 

Lars: Ja å mer å mer å mer. 

Vad händer då till slut? 

Lars: Att nästan hela marken är full av löv 

Försvinner de aldrig? 

Lars: Nej, de kommer bara nya å nya å nya å nya å nya å nya å nya å nya å nya 

 

Blir det mer och mer löv på marken eller vart tar de vägen? 

Frida: De flyger upp på kullen eller nån stans (pekar på en kulle en bit bort) 

Alla löv som flyger till kullen stannar de där? 

Frida: Sen kommer de nån stans hit tillbaka. 

Nästa år faller det fler löv till marken, blir det fullt med löv då? 

Frida: Nej, sen åker alla löv vidare 

 

4.1.2 Vardagsförklaringar 

 

Vad är det som gör att löven faller ner från trädet? 

Sture: Det blåser 

Anna: luften 

Hur menar du då? 

Anna: Den blåser så mycket att de blåser väck. 

 

Vad är det som gör att löven trillar? 

Mathilda: Dom börjar ju bli gamla. 

Är det därför de trillar från trädet? 
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 Mathilda: Mm, jag tror det, för att på hösten brukar det blåsa och då brukar löven ramla ner. 

 

Vad är det som gör att löven faller ner från trädet? 

Kent: Blåsten puttar dom så trillar dom på marken 

Elof: för att de börjar bli gamla, tror jag 

 

Hur kommer det sig att löven hamnar på marken? 

Magdalena: för att på hösten brukar det blåsa och då brukar löven ramla ner. 

Anton: När det blåser då tar vinden med sig löven så att de faller ner,  

Frida: Det blir vinter 

Maja: Det blåser så de faller ner. 

Viola: Vinden slutar blåsa 

 

Faller löven varje gång det blåser? 

Maja: Nej dom faller ner när det är höst. 

Vad är det som gör att de faller just på hösten? 

Maja: För att då börjar det å bli kallt 

 

Det bildas jord av löven precis som du säger, blir det mer och mer jord varje år? 

Alexander: Ja, sådär 10 000 ton 

 

4.1.3 Delvis cyklisk förklaring 

 

Det blir fler och fler löv, hur blir det då? Blir det löv så här högt? (Jag visar med handen i 

midjehöjd) 

Lars: Nej 

Hur tänker du då, vart tar de vägen? 

Lars: Maskarna kanske äter upp dom 

Vad händer med maskarna? 

Lars: Dom bajsar ut jord å dom bajsar ut jord och dom bor i sitt eget bajs 

Om maskarna äter upp löven, vad blir det av löven då? 

Lars: Jord 

 

Alla löven som ramlade ner här i höstas var är de någonstans? 
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Maja: Dom blåser iväg, tillexempel där är det torkade löv (pekar på en hög bruna löv) 

Blir det mer och mer löv för varje år? 

Maja: Nej för när det har gått ungefär rätt många år så blir dom löven jord. 

Blir det mer och mer jord? 

Maja: Ja 

 

 Vad händer med löven om hösten när de hamnar på marken? 

Alexander: Dom ligger där ett tag. 

Nästa år är de kanske helt borta, vad har hänt då? 

Alexander: Dom har blitt till jord 

Vet du hur de har blivit till jord`? Hur tänker du då? 

Alexander: Insekterna har tryckt ner dom, tryckt gjort det tills det blir jord, jag menar maskar. 

 

Det bildas jord av löven. Hur går det då med jordklotet om det bildas jord varje år? 

Emil: det är ju bara på hösten för det är då löven trillar av. 

Händer det något med jordklotet när det blir ny jord? 

Emil: Nej ingenting, den andra jorden försvinner ju. Jordklotet blir ju inte större och större för det 

Mathilda: mm det går bra, det blir bara bättre för jordklotet. 

Blir det massor av jord eller blir det mindre? 

Mathilda: jag tror att det först kommer väck jord sen blir det ny jord istället. 

Okej, är det några djur inblandade eller inte? 

Mathilda: o det är faktiskt maskarna som äter upp de och sedan bajsar de jord 

Så de bajsar jorden? 

Mathilda: Mm, så är det 

 

Vad händer med löven om hösten då de hamnar på marken? 

Emil: Dom förmultnar 

Vad är det som gör att de förmultnar? 

Emil: Maskarna äter upp dem 

Vad blir det av löven när maskarna ätit upp dem? 

Emil: Jord 
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4.1.4 Cyklisk förklaring som innehåller ett slutet kretslopp 

 

Här var det inte något av barnen som visade en medvetenhet om hela processen, trädet – lövet-

masken- jorden. Även om några av barnen hade kunskap om att det blir jord av löven på ett eller 

annat sätt så var det någon del i nedbrytningsprocessen som de inte hade förtrogenhet med. 
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5 Analys  
 
I analysen har vi använt oss av de fyra kategorier som vi delade in barnens svar i. Svaren i de olika 

kategorierna har vi sedan ställt i förhållande till resultat och teori. Slutligen redogör vi för vad vi 

kommit fram till när det gäller våra två problemformuleringar. 

 

Resultatet av vår undersökning visar att samtliga elever hade tankar om vad som händer med lövet. 

Vardagstänkandet speglas i deras svar med tanke på att de inte innehåller några naturvetenskapliga 

begrepp. De använder sig av ett vardagligt språk som är relevant för ett barn i denna ålder. Vi 

upplevde att barnen överlag hade en viss kunskap om vad som hände med lövet, såtillvida att det 

blåste ner från trädet och föll till marken. Att det på något sätt försvann, antingen genom att bli till 

jord, räfsades undan eller helt enkelt blåstes ”bort”. Vi upptäckte också att med de barn där det 

utvecklades en dialog, snarare än frågor och svar, resonerade dessa barn sig fram till tankar som gav 

en delvis cyklisk förklaring från att i första skedet vara en vardagsförklaring eller till och med en 

fantasi förklaring. Detta tyder på en proximal utveckling hos barnet. Vi kan tydligt se att språket 

efterhand blir ett redskap för tänkandet. Vygotsky ansåg att vi först måste ha ett utvecklingsområde 

innan nytt lärande träder in. Alltså ett område av kunnande som vi är nära att erövra. Barnet förstår 

det nästan fast inte riktigt men med hjälp av en kunnig, i det här fallet en vuxen, kan barnet erövra 

den närmaste utvecklingszonen.  

 

Det kan vara så att frågorna är av det slaget, att det krävs en förmåga, till reflektion som några av 

barnen ännu inte förvärvat. Risken finns att barnen blir hämmade att uttrycka sina åsikter, de kanske 

inte litar på att allt är värt att sägas. Det kan också vara så att barnen tror att vi förväntar oss ett visst 

svar som är det ”rätta” (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Detta fick vi också belägg för av 

pojken som ville veta det ”rätta” svaret. 

 

5.1 Fantasiförklaring 

 
Om vi börjar med att titta på svaren som hamnade under kategorin fantasiförklaringar så finner vi 

en femtedel av barnens svar där. Att dessa barn har dessa tankar kan säkert ha en förklaring i Hjorts 

(2002) beskrivning av att flera barn i dag inte har så många upplevelser av naturen. Enligt Piaget är 

just barn i åldern två till sju år i den period där barnet är starkt beroende av direkta upplevelser via 

sinnena. Eftersom barnen håller fast vid sina tidigare idéer utifrån sina egna erfarenheter Harlén 

(1996) blir det näst intill omöjligt att förstå begrepp som rör naturen och dess processer om barnet 

inte fått tillbringa tillräckligt med tid ute i naturen och då samtidigt fått ta del av kunskap och 
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instruktioner av en vuxen. När barnet svarar: ”att löven flyger bort på en kulle eller nåt”, ”att man 

får passa löven” eller ”lägga dem i ett tält”, utvecklar de ett vardagstänkande som de blandar med 

fantasi.  

 

5.2 Vardagsförklaring 

 
Nästa kategori i vår indelning var vardagsförklaringen, det vill säga, de barn som förklarar att det är 

vinden som gör att löven faller från trädet. Nedbrytare i form av till exempel masken har ingen 

avgörande roll i sammanhanget. Hälften av våra intervjuade barn ansåg att det var vinden som gör 

att löven faller. Att hälften av barnen anser att vinden är en bidragande orsak till fällningen beror 

troligen på att barnen har tidigare erfarenheter av löv som blåst iväg eller virvlat runt då de varit 

utomhus på hösten. Genom att tänka symboliskt underlättar det för barnet att minnas saker och ting 

bättre, det symboliska tänkandet som Piaget benämner det (Wang & Nilsson 2003).  

 

Flera av barnen har använt sig av vardagsförklaringar när de beskriver sina tankar om hur lövet 

hamnar på marken. Det är antingen blåsten eller det faktum att det blir höst eller vinter som gör att 

löven faller. Precis som Helldén (1997) kom fram till i sin undersökning, kan man här se att barnen 

har gemensamma drag när det gäller att redogöra för sin förståelse. När de fick frågan om varför 

löven faller från träden kopplade de svaren till sina erfarenheter av att se höstlöv virvla omkring i 

luften, Magdalena svarar utifrån sin erfarenhet med självklarhet att: ”… för att på hösten brukar det 

blåsa och då brukar löven ramla ner”. Detta har Magdalena upplevt och hon behöver därför inte 

fundera innan hon svarar eftersom att hon ”vet” att det är så. Detta vardagstänkande som barnen har 

och som de känner att de behärskar är viktigt för att sedan utifrån dessa tankar utveckla ett 

vetenskapligt tänkande. Genom att vi som pedagoger kan ta del av dessa tankar har vi en möjlighet 

att sätta igång tankestrukturen hos barnen (Andersson & Bach, 1995). 

 

5.3 Delvis cyklisk förklaring 

 
Då det gäller den delvis cykliska förklaringen krävdes det följdfrågor för att barnen skulle komma 

fram till att lövet ingår i ett slags kretslopp. Wood (1998) skriver att vi pedagoger kan låta barnen 

upptäcka regelbundenheter och mönster ifall vi hjälper dem att bryta ner en komplex uppgift till ett 

enklare problem. En följdfråga kan fungera som hjälp då man vill bryta ner ett problem. Inget barn 

tycktes veta något om nedbrytarna, det var alltid masken som tog hand om lövet och gjorde det till 

jord enligt de intervjuade barnen.   
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5.4 Cyklisk förklaring som innehåller ett slutet kretslopp 

 
Barnen som vi intervjuade var inte fullständigt förtrogna med hela nedbrytningsprocessen. Därför 

finns ingen av barnen representerad under denna förklaring. Somliga hade kunskap om att lövet 

slutligen blev till jord, dock kunde de inte hela förloppet att jorden återigen blir mineralnäring, som 

trädet tar upp. (Helldén, 1994) Det är av stor vikt att människan lär sig samspelet mellan de icke 

levande samt de levande delarna på jorden. Utan ekosystemen och dess funktion skulle vi inte 

kunna existera (Hjort, 2002) 

 

Av de elever som ingick i Helldéns studie fanns det också en grupp som hade föreställningen att 

löven blev till jord. Däremot uppfattade de inte att den mesta materian övergår i andra former, utan 

deras föreställning var att jorden är slutstationen för nedbrytningen. Dessa elever som då var 9-12 år 

hade inte heller någon cyklisk förklaring. 

 

5.5 Barns föreställningar 

 

Efter att ha analyserat barnens svar är det intressant att titta på vad barn har för föreställningar om 

nedbrytningen. Att ha en full förståelse för ekologiska processer är inget som vi förväntade oss att 

barn i denna ålder skulle ha. Både Hjort (2002) och Magntorn (2007) skriver om svårigheterna med 

att få barn att förstå dessa processer. Förmågan att läsa naturen är dessutom så komplex att det krävs 

flera år av kunskap och erfarenhet som barn i sexårsåldern helt enkelt inte hunnit skaffa sig. För att 

få barn att förstå måste vi som pedagoger först inse att vår värld kan göras begriplig (Hjort, 2002). 

 

Däremot ser vi att barn har föreställningar om nedbrytningen, flera av barnen har tankar om att 

löven på ett eller annat sätt omvandlas till jord. Eftersom deras föreställningar inte är helt 

vetenskapligt korrekta kan vi påstå att det handlar om den informella kunskap som Sträng – 

Haraldsson (1995) beskriver. Flera av barnens svar är av sådan karaktär att man kan anta att deras 

kunskap är personlig och att den förvärvats genom egna upplevda erfarenheter från vardagen, till 

exempel då Maja svarade att ” för då börjar det bli kallt” eller Magdalenas svar ”för att på hösten 

brukar det blåsa och då brukar löven ramla ner”. 

 

Barnens tankar om vart löven tar vägen varierar, allt från att löven bara ”försvinner” till att de blir 

till jord. Här skiljer sig barnens tankesätt åt, vi talar om de två sortens tänkande som Andersson & 

Bach (1995) redogör för, vardagstänkandet och det vetenskapliga tänkandet. Anna visar med sitt 

svar att hon är kvar i vardagstänkandet, hon upplever att det är luften som är orsak till att löven 
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faller och hon säger att: den blåser så mycket att de blåser väck. Tittar vi på Emils svar så har han 

utvecklat sitt vardagstänkande till ett vetenskapligt tänkande när han svarar att löven förmultnar om 

hösten när de hamnar på marken. Han säger också att maskarna äter upp dem och att löven blir till 

jord. Däremot vet vi inte hur han har kommit fram till detta eller vad han har för definition av 

begreppet förmultna. Efter att bearbetat vårt material känner vi att det skulle ha varit oerhört 

intressant, att utifrån det underlag vi nu har ställa ytterligare frågor till barnen. Vi är ense med 

Johanssons & Roséns (1992) påstående att det inte är lätt att gå in i barns tankevärld och förstå hur 

de tänker. Däremot gäller det att ha kunskap om hur barn tänker och en förmåga att lyssna på 

barnet. När det gäller intervjuer är det viktigt att komma med flera följdfrågor för att få en chans att 

lära sig förstå barns tankar (Johansson & Rosén, 1992). 
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6 Diskussion 
 

Innan vi påbörjade våra intervjuer läste vi litteratur om barns tankar och vi hade dessutom läst 

Helldéns studie och tagit del av var barnen i Helldéns avhandling svarade på liknande frågor. Detta 

gjorde att vi hade vissa förväntningar på barnens tankar när det gällde lövet och dess nedbrytning. 

 

Vi tror att många av de begränsningar som barn har att förstå och förklara naturvetenskapliga 

begrepp beror på deras vardag. Hjort (2002) befarar att barn i dag har mer kontakt med krukväxter 

än med gran och tall. Vi upplever tyvärr detsamma, att det många gånger är precis så, trots att de 

barn vi kommer i kontakt med har nära till naturen, så betyder inte det att de har vanan att vistas 

där.  Vi anser, för att begrepp och tankar om naturvetenskap ska bli naturliga för dem krävs att de 

har ett nära samspel med naturen. Viktigt är också att barn har vuxna omkring sig som kan lyssna, 

svara på frågor samt dela med sig av sin kunskap om ekologiska fenomen. De sätter tidigt samman 

sina erfarenheter och den information de får av vuxna. Om vi använder oss av pedagogiska begrepp 

i förskola skola, samtidigt som vi låter barnen undersöka och experimentera, tror vi att barnen tidigt 

skulle kunna utveckla en förståelse för olika begrepp och samband när det gäller naturvetenskapen. 

Kanske kan man se Piagets forskning som ett led i dagens läroplan. Han har redan i ett tidigt skede 

visat att barnet ”inte kommer som ett tomt blad som ska fyllas” (Harlen, 1996). Barnen har med sig 

olika erfarenheter som påverkar deras tankestruktur och förmåga till förståelse och kunskap. Detta 

är något som vår undersökning visar tydligt. Vi kunde se att barnen hade många olika tankar om 

vad som händer med lövet, de har bildat sig en egen uppfattning baserade på deras tidigare 

erfarenheter. 

 

Det är av stor vikt att vi som pedagoger tar reda på vad barnen har för förkunskaper innan man 

sätter igång att arbeta. Men det största och viktigaste steget är att lyssna och att inta ett 

barnperspektiv. Barn behöver vara ute i naturen för att med alla sinnen kunna bilda sig en helhet. I 

dagens samhälle finns en risk att våra barn inte är ute och känner på naturen utan upplever den 

genom olika media. Utifrån sina erfarenheter utvecklar barnet sitt vardagstänkande till ett 

vetenskapligt tänkande. För att barnet ska kunna förstå är det viktigt att utgå från barnets kunskaper, 

erfarenheter och uppfattningar om kretsloppet. 

 

6.1 Metoddiskussion  

 
Då det gäller vårt metodval, anser vi att intervjuer var det rätta, precis som LØkken & SØbstad 

(1995) förespråkar är intervjuer ett mycket bra hjälpmedel för att få reda på vad barn har för 
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tankar. Eftersom vi har en relativt lång arbetslivserfarenhet med drygt tjugo år vardera inom 

barnomsorgen har vi utvecklat en lyhördhet när det gäller förstå barn. Det är precis som 

Johansson & Svedner (2006) förklarar, att pauseringar, tonfall och avbrutna meningar är nog så 

viktiga för att få en uppfattning i barns tankar. Det krävs också kunskap och erfarenhet när det 

gäller att få barnen att ge så uttömmande svar som möjligt. 

 

Däremot är inte intervjuer med barnen något som görs ofta i vår verksamhet. Tyvärr har 

neddragningarna gjort det nästintill omöjligt för en pedagog att sitta ostört med ett barn och 

genomföra en intervju, eller att bara förtroligt sitta och samtala, så trots vår erfarenhet är själva 

intervjusituationen inget som vi varit med om ofta. Hade så varit fallet hade vi säkert ställt fler 

följdfrågor som kunde ha gett de svar som vi kände att vi saknade vid transkriberingen av 

materialet. Vi anser att det hade varit spännande att genomföra en intervju efter ett ekologiskt 

experiment för att se om den skiljt sig från den tidigare. Men brist på tid innan barnen försvann på 

sommarlov omöjliggjorde detta. Vi bedömer att premisserna för att genomföra vår undersökning 

har varit tillfredställande därför att vi känner barnen väl och de känner oss. En annan positiv faktor 

är närheten till skogen samt att de båda förskoleklasserna har gemensam skolgård och därmed 

liknande bakgrund i vardagen. 

 

Vi anser att vi har fått fram svar på det vi avsåg att undersöka, det vill säga vad barnen har för 

tankar och föreställningar om hur lövet bryts ned. Däremot skulle vi med facit i hand säkert ha fått 

fram än mer uttömmande svar från barnen om vi skulle göra om undersökningen igen och därmed 

utifrån våra erfarenheter tillsammans med barnens svar, ändra lite på frågorna och kanske föra en 

djupare dialog med barnen än vad vi gjorde. 

 

Reliabiliteten (mätnoggrannheten) tror vi inte skulle ha blivit bättre ifall endast en av oss skulle ha 

genomfört intervjuerna. Hade resultatet blivit annorlunda om vi gjort om intervjun efter ett 

ekologiskt experiment? Med kunskap om vad som står i litteraturen och genom våra egna 

erfarenheter är vi ganska övertygade om att så skulle vara fallet.  

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Nedbrytare 

 
En fråga som dykt upp under vår skrivprocess är: Vid vilken ålder har flertalet barn grepp om hela 

den ekologiska processen runt lövets nedbrytning, och när finner de kunskapen om att alla 
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ekologiska processer hör samman? Tittar vi på skolverkets forskningsresultat, framgår där att även 

äldre elever har svårt för att förstå hela nedbrytningsprocessen (Skolverket, 2001). Om vi ser till oss 

själva har vi känslan att vi först nu efter kurser som Barns naturvetenskapliga och tekniska 

omvärld, samt Skogens skatter som vi själva förstått den fullständiga helheten. I Lpo 94 står det att 

skolan skall ge eleven så pass mycket kunskap att han/hon ska förstå det grundläggande ekologiska 

sammanhanget. Sveriges television visade för ett antal år sedan programmet Sommarlovsmorgon, 

där informerades barnen om vad som händer med till exempel våra sopor vi slänger. En ständigt 

återkommande paroll i programmet var ”ingenting försvinner, allt finns kvar”.  

 

Vad är en nedbrytare, det kan man undra? Av våra barns svar tycks det bara vara masken som 

förankrats som nedbrytare i barnens medvetande. Detta trots att nedbrytare utgör samtliga 

organismer som lever av levande och döda djur och växtdelar (Brant & Gröndahl, 2002). Enligt 

Wikipedia, det nätbaserade uppslagsverket, är svampar och bakterier de vanligaste nedbrytarna. 

Troligtvis är det så att vi oftare pratar om masken som nedbrytare, de flesta barn har sett, rört och 

fascinerats av maskar och då kommer frågorna spontant. På så sätt har de tidigt fått kunskapen om 

att masken hjälper till med nedbrytningen. Bakterier däremot syns inte och ger därför ingen spontan 

anledning till samtal.  

 

6.2.2 Pedagogens uppgift 

 
Det är utifrån barnets kunskapsnivå man skall utgå. Pedagogens första och främsta uppgift torde 

vara att ta reda på varje elevs föreställning om ämnet innan de planerar till exempel samling eller 

tema för barnen. Om barnet skall lära sig naturens ekologiska processer förutsätter det att barnet får 

möjlighet att vistas ute och utforska naturen, då det är genom erfarenhet och kunskap som de kan 

koppla samman till en helhet och utveckla en förståelse. Harlen (1996) skriver att desto längre man 

trott något, desto svårare är det att ändra uppfattning. Därför är det viktigt att börja med 

naturvetenskap vid tidig ålder.  

 

6.2.3 Förskolornas placering 

 
En fördel är de båda förskolornas läge eftersom delar av deras skolgård utgörs av ett område med 

skog. Det innebär att de har en naturlig närhet till naturen och kan välja att vara där när de vistas 

ute. I kommunen som vi är verksamma i finns det inte någon förskola eller skola som är 

missgynnad då det gäller närhet till skog och friluftsområde, då det finns tillgängligt inom en 
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femhundra meters radie för samtliga förskolor. Storstadsregioner har så vitt vi vet inte alltid denna 

tillgång till skog och friluftsområde inom promenadavstånd. Eftersom varje skolelev efter 

genomgången skola skall känna till hur en god miljö skapas samt vilka premisser som råder för ett 

ekologiskt sammanhang ser vi det som paradoxalt att man kanske måste ta bussen för att komma till 

skogen. 

 

6.3 Fortsatt arbete 

 

Det har varit ett intressant arbete att genomföra denna undersökning. Barnens svar har visserligen 

varit av den karaktären som vi anade innan vi påbörjade vår undersökning. Däremot tycker vi att 

detta arbete bidragit till att vi har fått en ökad förståelse för varför barn svarar som de gör. Genom 

att studera svaren i förhållande till resultat och litteratur har vi fått en insikt i hur barn tänker när det 

gäller ekologiska processer. Vi har även insett vikten av att barnen får möjlighet att vistas i naturen. 

Likaså att vi som pedagoger finns som mentorer för att utveckla deras kunskaper utifrån deras 

tankar och på så sätt stärka deras förmåga att förstå grundläggande ekologiska processer (Hjort 

2002).  

 

Vi kommer att använda oss av denna studie samt av våra nya kunskaper i vårt fortsatta arbete som 

pedagoger. Detta kommer vi att göra genom att integrera naturvetenskap i det vardagliga arbetet. 

Vår roll blir att få barnen att förstå, genom att väcka intresse, provocera och få barnen att tänka, 

känna och vilja. På så sätt kan vi ge barnen kännedom om ekologiska processer. Det är dessutom 

vår skyldighet enligt Lpo 94 (2006) eftersom skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 

sammanhang. I inledningen refererade vi till Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) som menar 

att alla vet att barns sätt att tänka är annorlunda än vuxna. Däremot kanske man inte reflekterar över 

vad barns sätt att tänka har för konsekvenser i det dagliga arbetet. 

 

Det är dessa konsekvenser vi anser att vi utvecklat en lyhördhet inför, efter att ha studerat barns sätt 

att tänka. Vi menar att detta kommer att höja kvalitén i vårt fortsatta arbete i barngrupperna. Vi 

hoppas dessutom att vårt examensarbete kan komma att inspirera andra pedagoger.
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Bilagor 

Bilaga 1: Förfrågan till målsmän. 
 

Älmhult den 18/4-07 
 

Hej föräldrar! 
 

Som ni kanske vet håller vi, Annette Hultén och Nettan Olsson på 3-6 på 
att utbilda oss vid Växjö universitet till förskolelärare. 
Vi har just påbörjat vårt examensarbete som bland annat skall innefatta 
en undersökning inom valt ämne. Vår rapport kommer att handla om barns 
tankar om den ekologiska processen. 
 
Detta brev är en förfrågan om det är okej för er att vi intervjua ert 
barn för att höra deras tankar runt detta ämne. När vi skriver rapporten 
kommer man inte kunna härleda vem som sagt vad, ert barn kommer alltså 
vara helt anonymt. 
 
Er tillåtelse gäller bara denna rapport. Bandupptagningen som vi tar vid 
intervjun kommer efter rapporten är färdig att förstöras. 
 
Vi tackar för er hjälp! 
 
 
Annette Hultén                      Anette Olsson 
.......................................................................................................................................... 
 
 
Härmed godkänner jag som målsman för...................................................................................................... 
                       Barnets namn 
 

att mitt barn får delta i intervjun till Annette och Nettans 
examensarbete. 
 
 
Målsmans underskrift................................................................................................................................................................. 
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Bilaga 2: Intervjufrågorna 
 

1. Vad är det som gör att löven faller ner från trädet? 

 

2. Hur kommer det sig att löven hamnar på marken? 

 

3. Vad händer med löven om hösten då de hamnat på marken? 

 

4. Det bildas jord av löven. Hur går det då med jordklotet om det bildas jord varje 

år? 


