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Syftet med studien var att undersöka hur barn i förskolan uppfattar miljö, natur och miljöproblem. Mil-

jöarbete är i högsta grad aktuellt i förskolan då det står i läroplanen att det ska vara en stor del av verk-

samheten (Skolverket, 2010). Nio barn i åldern fem till sex år från två förskolor i olika kommuner var 

med i studien. Vi använde oss av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer.  

Resultatet visade att miljö var ett okänt begrepp för barnen, men däremot var begreppet natur mer känt 

för dem. Framförallt beskrev barnen naturen i termer av komponenter som träd, blommor, växter och 

djur. Naturen sågs även som en plats att vara i då människor och djur är i behov av naturen genom till 

exempel mat och boplats. Barnen talade också om att det skulle vara rent i naturen och beskrev även 

samband i naturen, genom exempelvis solljusets betydelse för växtligheten. Begreppet miljöproblem var 

bara känt av ett av barnen, men alla hade uppfattningar om vad som är positivt respektive negativt för 

djur, människor och växter. Dessa uppfattningar tolkade vi som att de hade att göra med avverkning, 

luftföroreningar och nedskräpning samt hur det går att förebygga dessa problem.  
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1 Inledning  

Vi är två förskollärarstudenter som under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har kommit i 

kontakt med förskolor som arbetar med ett medvetet miljöarbete. Vår uppfattning är att barnen på för-

skolorna tidigt får lära sig att vara rädda om samt bevara vår natur och miljö. De förskolor vi har varit 

på har lagt stor vikt vid att sortera och kompostera. Förskolorna spenderar också mycket tid i skogen 

där barnen ges tillfälle att leka och öva upp sin koordinationsförmåga. Samtidigt hjälper barnen också 

till att hålla rent i skogen och förskollärarna tar tillfället i akt att prata om skräp och natur. I läroplanen 

för förskolan 98 reviderad 2010 står det tydligt att miljöarbetet ska vara en stor del av förskolans verk-

samhet: 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i 

naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan ut-

formas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Skolverket, 2010, s.7) 

Miljö och miljöarbete är något som vi personligen tycker är viktigt och som intresserar oss. På försko-

lan ska miljöarbetet vara en stor del av verksamheten i enlighet med läroplanen. Förskolans arbete ska 

utgå ifrån barnens intresse samt möta barnen på deras kunskapsnivå. Därför vill vi nu ta reda på hur 

barnen ser på miljö, natur och miljöproblem för att mer insiktsfullt kunna arbeta med detta i framtiden 

samt för att sprida kunskap.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka hur nio barn i förskolan uppfattar miljö, natur och miljöproblem. För att ta reda 

på detta kommer vi använda oss av tre forskningsfrågor. 

 Vilka uppfattningar har förskolebarn om miljö?  

 Vilka uppfattningar har förskolebarn om natur? 

 Vilka uppfattningar har förskolebarn om miljöproblem? 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel belyser vi styrdokument utifrån det som är relevant ur miljö, natur och miljöproblems- 

perspektiv. Vi kommer också att redogöra för begreppen miljö, natur och miljöproblem. Miljöetik och 

tidigare forskning kring ämnet kommer också att belysas i bakgrunden.  

3.1 Styrdokument  

I Läroplanen för förskolan 98, reviderad 2010, beskrivs det att ett arbete med natur, miljö samt före-

byggande av miljöproblem ska prägla verksamheten i sin helhet. Den beskriver på många olika sätt 

vikten av arbete med miljö och miljöfrågor i förskolan. Det står bland annat:  

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika 

kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. (Skolverket, 2010, 

s.10) 

Förskolans verksamhet ska också bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva samt sin 

omvärld och att barnen utvecklar respekt för allt levande och visar omsorg om sin närmiljö. Läropla-

nen för förskolan 98 reviderad 2010 beskriver också att:  

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fe-

nomen. (Skolverket, 2010, s.10) 

3.2 Miljö och Natur 

Begreppen miljö och natur används i olika betydelser i olika sammanhang och begreppen är på många 

sätt sammanlänkade med varandra. Att begreppet natur är komplicerat är något som bland andra 

Lundgren och Sundqvist (2003) framhåller. Det finns många betydelser. De beskriver begreppet natur 

som den del av världen, som är relativt opåverkad av människor. I en sådan beskrivning finns männi-

skan utanför naturen. Vidare skriver de att det också går att se på naturen och människan som att män-

niskan ingår i naturen: 

Man kan säga att naturen är allt, den inte bara omger oss, den finns också i oss: människan är ett 

djur, en del av naturen. Alla våra aktiviteter utgår från förutsättningar och resurser i naturen och 

utmynnar i påverkan på naturen. (Lundgren & Sundqvist, 2003, s. 32) 

Enligt Lundgren och Sundqvist (2003) kan människan inkluderas när det talas om natur men det behö-

ver inte vara så. De skriver även att det inte skulle finnas människor om inte naturen fanns, men att 

naturen kan finnas även om inte människorna gör det. Däremot menar de att människor är en förut-

sättning när det talas om miljö. I Nationalencyklopedin beskrivs begreppet natur också som något 

komplicerat då det finns många olika betydelser av det:  

[…] enligt Arthur Lovejoy har ordet och dess avledningar i engelskan åtminstone 66 betydelser. 

Dessa kan indelas i två huvudgrupper. I den ena åsyftas den materiella världen i stort (i en ex-
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trem betydelse: allting) men särskilt den av människan (väsentligen) opåverkade omgivningen i 

form av växter, djur, landformer osv. I den andra åsyftas någots (vanligen något levandes) 

grundläggande egenskap, väsen eller egenart. (Nationalencyklopedin, 2012b) 

Enligt Lundgren och Sundqvist (2003) är miljö en del av naturen där människor finns och som männi-

skor påverkar. De menar att miljö är natur som människor påverkat eller bearbetat. Natur eller före 

detta natur finns alltid i miljön och därför finns det inte någon tydlig gräns mellan miljö och natur. 

Lundgren och Sundqvist (2003) beskriver att:  

Man kan säga att miljön omfattar en del av naturen och en del av kulturen. Numera är en för-

ändring i naturen ofta en förändring i miljön, dvs. en förändring av redan påverkad natur. (s.34)  

Johansson (2008) förklarar begreppet miljö med att det är allt det som finns runt omkring oss i vår 

omgivning och som vi kan relatera till. Han beskriver en del av miljön som naturmiljö, det vill säga 

omgivning som människor inte påverkat från början, exempelvis biologiska processer. Den andra de-

len beskriver han istället som kulturmiljö, vilket innebär delar av omgivningen som människor har 

skapat, exempelvis en stadsmiljö. Innebörden av ordet miljö förändras fortlöpande enlig Sund (2008). 

Det som vi i dag kallar för miljö var på 50-talet något som benämndes natur. Nationalencyklopedin 

förklarar begreppet miljö på följande sätt: 

 […] omgivning, omgivande förhållanden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet 

mellan omgivningen och däri verkande människor, djur, växter eller andra organismer, Som 

ekologisk fackterm är det detsamma som biotop. Andra användningar kan exemplifieras med 

uttryck som "en bra bostadsmiljö", "en olämplig uppväxtmiljö", "arvets resp. miljöns inverkan 

på personligheten". (Nationalencyklopedin, 2012a)  

3.3 Miljöproblem  

Johansson (2008) definierar i sin miljövetenskapliga avhandling miljöproblem som: 

Relation mellan handlingar i samhället och händelser i naturen, där olika aktörer anser att vissa 

händelser i naturen är negativa och orsakas av vissa handlingar i samhället. (s.44) 

Lundgren och Sundqvist (2003) beskriver miljöproblem som förändring i naturen som människan upp-

fattar som problem och som människan har orsakat. Naturfenomen, som till exempel vulkanutbrott 

och jordbävningar, gör att naturen och miljön påverkas, men dessa ses som naturfenomen och inte som 

miljöproblem. Vidare tar Lundgren och Sundqvist upp att översvämningar och stormar ursprungligen 

är naturfenomen som även människan kan påverka. Detta sker genom att naturen förändras och på så 

vis påverkas väder och klimat. De menar också att en förändring och ett problem inte är samma sak. 

En förändring är att se en skillnad mellan hur det är nu och hur det har varit. Ett problem innebär att 

förändringen fastställs, men också att någon värderar det som ett tillstånd som inte är önskat. Alla för-

ändringar uppfattas inte som något negativt. Orsakerna och lösningarna till miljöproblemen finns i 

samhället. Exploatering och användandet av naturresurser, produktion och konsumtion, boende och 
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transport resulterar i förändringar i vår miljö. Det mesta som vi gör påverkar på ett eller annat sätt mil-

jön. Vidare skriver Lundgren och Sundqvist (2003) om miljöproblem att:  

Det är vårt samhälles normala sätt att fungera som ger upphov till påverkan på naturen. Den helt 

övervägande delen av denna påverkan är resultat av legala verksamheter. (s. 62) 

3.4 Miljöetik 

Kronlid (2005) beskriver miljöetik och miljöproblematik. Miljöetiken har vuxit fram genom att forska-

re kommit fram till att miljöproblem inte kan lösas enbart med teknikens hjälp eller med pengar. Mil-

jöetiken riktar in sig på forskning om vad som är moraliskt rätt handlande när det gäller relationer 

människor emellan men också mellan människor, djur och växter. Kronlid beskriver att moral är en 

aspekt av relationer mellan en eller flera individer. Väldigt länge har det bara varit relationen mellan 

människor som kan kopplas till moral. Det är bara människor som kan handla moraliskt gentemot 

andra människor. Inom den miljöetiska forskningen diskuteras det om bara människor är moraliska 

objekt. Frågan är om moraliska relationer bara handlar om relationer mellan människor eller även rela-

tioner mellan människor, djur och växter. Kan inte människan hållas moraliskt ansvarig om hon till 

exempel skadar växter eller djur med tanke på att människan hålls moraliskt ansvarig om hon skadar 

en annan människa? Kronlid beskriver att enbart människor kan handla moraliskt, men både männi-

skor, djur och växter kan vara moraliska objekt. Miljöetiken har sin grund i att även andra objekt än 

människor har rätt till att respekteras på ett värdigt sätt. Tanken att andra varelser än människor samt 

föremål kan ha ett egenvärde är något som även Svennbeck (2003) framhåller.  

Kronlid (2005) beskriver tre olika definitioner av miljöetik. Den första definitionen är ”miljöetik som 

enbart ickeantropocentrisk etik” (s. 17) som innebär att naturen också är ett moraliskt objekt precis 

som människan. Enligt denna definition ska människan vara rädd om och visa hänsyn till naturen, 

både för att människor har nytta av naturen, men också för att visa respekt för naturens egen skull. Den 

andra definitionen av miljöetik är ”miljöetik som naturetik enbart” (s. 18). Denna definition av miljö-

etik riktar in sig mot relationen mellan människan och naturen. Den tredje och sista definitionen är 

”miljöetik med miljöproblematikens miljömoraliska innehåll i fokus” (s. 21). Denna definition utgår 

ifrån tanken om hållbar utveckling. Den viktigaste funktionen i hållbar utveckling är att sammanföra 

miljö och utveckling samt människan och natur men också humanetik och naturetik. Humanetik be-

skriver Kronlid som relationer mellan människor och naturetik som relationen mellan människa och 

natur. Även Öhman (2006) har studerat när etik och moral mellan människa och natur skapas, det som 

Kronlid (2005) beskrev som naturetik. Under den tredje definitionen som Kronlid beskriver kommer 

miljöproblematiken in, där han beskriver att människans hantering av naturen samt människans sätt att 

behandla varandra bidrar till miljöproblematiken. Som nämnts tidigare i stycket ovan, om pengar och 

att tekniken inte räcker till eller kan rädda miljöproblematiken, är det en hållbar utveckling först när de 

sociala, de ekonomiska samt de ekologiska processerna integreras istället för att hota och motarbeta 
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varandra. Sammanfattningsvis är miljöetikens uppgift att kritiskt granska samt klargöra moraliska 

aspekter som uppstår inom miljö och miljöutveckling det vill säga inom de områden som definieras 

som miljöproblematik (Kronlid, 2005).    

3.5 Tidigare forskning 

Grodzinska- Jurczak, Stepska och Nieszporek (2006) har studerat barns attityder till miljön samt vil-

ken kunskap barn har angående miljön och hur de ska handla i miljörelaterade frågor. De intervjuade 

674 sexåriga barn i Polen och till hjälp under intervjuerna hade de 10 olika par av bilder som visade på 

motsatta förhållningssätt till miljön. Meningen med det hela var att studera barnens vardagliga hand-

lingar för att påverka miljön. Bilderna visade bland annat på handlingar som att ta hand om djuren och 

växtligheten, spara på vatten, energi samt papper. Resultatet de kom fram till var att barnens attityder 

kan beskrivas som ” environmentally friendly” (s.68) (ungefär som miljövänliga). Nästan alla barnen 

uttryckte att de var rädda om djuren och växterna och att de brydde sig om att hålla rent och snyggt 

runt omkring sig i naturen samt spara på vatten. En liten andel av barnen beskrev att de gav bort gamla 

leksaker i stället för att kasta dem, de hjälpte till att mata fåglarna på vintern och de sparade på energin 

genom att släcka lampan när de gick ut ur rummet. En ännu mindre grupp av barnen beskrev också att 

de tänkte på att återanvända papper genom att måla på båda sidor. Sammanfattningsvis menar Grod-

zinska- Jurczak, Stepska och Nieszporek att barn i förskoleåldern i Polen hade relativt liten kunskap 

om miljö men i jämförelse med äldre studier har detta blivit bättre. Förskolebarnen lär sig om miljö 

och miljöproblem mestadels genom media så som radio, internet och TV.    

Alerby (1998) har undersökt hur 109 barn och ungdomar mellan sju och sexton år tänker kring miljö. 

Studien var uppbyggd i två delar där den första delstudien gick ut på att barnen och ungdomarna fick 

skapa teckningar om vad de tänkte på när de hörde ordet miljö.  Efter tecknandet fick de kommentera 

teckningarna i ett enskilt samtal för en djupare förståelse.  Resultat från delstudie ett presenterades i 

olika teman som hänger ihop med varandra. När det gäller den första delstudien återgav mer än hälften 

av barnen och ungdomarna miljön genom temat den goda världen, det vill säga naturbilder med en 

miljö som inte var förstörd.  Detta sätt att tänka var vanligare bland de yngre deltagarna. Vid samtalen 

som följde kom det dock fram att trots teckningar av den goda världen fanns det också tankar om att 

verkligheten inte alltid ser ut så. De teckningar som barnen och ungdomarna gjort kan ses som en öns-

kan om hur de ville att det skulle se ut. När det gäller teckningarna som placerats i temat den onda 

världen visar de bilderna miljöförstörelse av olika slag som utsläpp, avgaser och nedskräpning. När 

det gäller den onda världen visar resultatet att de som påverkas av miljöförstöringen på ett negativt 

sätt framför allt är djuren.  En skillnad mellan barnen och ungdomarnas tankar var att de yngre tänkte 

utifrån ett nulägesperspektiv och den egna verkligheten, medan de äldre tänkte mer framtidsorienterat 

och i en annan omfattning på saker som inte fanns i deras närhet exempelvis växthuseffekt och ozon-

hål.  
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Den andra delstudien var i form av intervjuer med sexton av barnen som valts ut från den första del-

studien. Precis som vid delstudie ett fick barnen och ungdomarna i denna del frågan om vad de tänkte 

på när de hörde ordet miljö. Även andra områden togs upp så som hur situationen ser ut när det gäller 

miljön, förbättringen av ansvar för miljön, känsloaspekterna, att få kunskap om miljön, hur barnen och 

ungdomarna såg på framtiden och deras egna visioner om miljön. Till hjälp vid intervjuerna hade 

Alerby (1998) bilder. I början och slutet av intervjuerna ställdes frågor och i mitten användes bilder 

som hjälp. Deltagarna fick tala om vad de tänkte på när de såg bilderna och följdfrågor ställdes efter 

hand utifrån vad deltagarna berättade. Två intervjuer gjordes med varje deltagare. Resultatet visar 

bland annat att de yngre barnen hade tankar om att människor påverkas av den miljöförstöring som är 

konkret och att föroreningar inte blir lika skadliga om de flyttas. Det framkommer även att vad som 

kan göras för att minska miljöförstöring är att sluta förstöra. Till exempel genom att cykla istället för 

att åka bil för att minska utsläppen, plocka upp skräp, sortera sopor och återvinna. Konkreta handling-

ar var vanligare hos de yngre barnen. Alla åldersgrupperna talade om att djuren behöver skyddas mot 

miljöförstöring. Vidare skriver Alerby att det, i delstudie två precis som i delstudie ett, framkom att 

det framför allt var djuren som påverkas negativt av miljöförstöring. Människan påverkas i och med 

att hon inte kan använda naturen för till exempel friluftsliv. Positiva och negativa handlingar för mil-

jön fanns i alla åldersgrupper. Sopsortering och miljömärkta produkter var positiva saker som nämn-

des, medan växthuseffekten, försurningen och ozonuttunningen sågs som negativa saker.  

En annan undersökning om hur barn tänker kring miljö och framtid gjordes enligt Lindgren (1999) i 

projektet Voice of the Children inför Riokonferensen 1992. Skolor fick erbjudande om att delta i den-

na undersökning. Teckningar och nedskrivna tankar blev resultatet men på det materialet som kom in 

gjordes ingen statistik. Däremot presenterades detta i utställningar och en hearing genomfördes i Riks-

dagshuset. Vid denna hearing fanns barn med från olika delar av Sverige och de fick ställa frågor till 

representanter från både näringslivet och politiska partier. Om resultatet av barnens tankar skriver 

Lindgren att det fanns mycket oro hos barnen men även mycket kloka tankar. Lindgren ställer även 

frågan om vem som lyssnar till dem. Bland annat fanns önskningar från barnen om rent vatten och luft 

som inte är farlig. Det framkom även oro för de människor som kommer att leva efter oss och tankar 

från ett barn om en tro att barn inte kommer bli vuxna. Men också funderingar om att alla länder måste 

hjälpas åt för att jorden ska kunna räddas.  

Thomas och Thompson (2004) har gjort en studie i Storbritannien där de intervjuade barn i tio till elva 

års ålder kring miljö samt deras attityder till miljö och hur miljön påverkar dem. Thomas och Thomp-

son beskrev att barnen håller på att tappa kontakten med miljön. Barnen vistas inte lika mycket i mil-

jön nu som de gjorde förr. Den syn som barnen i Storbritannien hade på miljön var att människans 

välbefinnande kopplas till miljön. De frågade barnen bland annat om vad de ansåg kunna göra för att 

förbättra miljön. Barnen menade att mindre trafik och mer kollektivtrafik vore en förbättring. Fler 
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grönområden och träd var också något som barnen beskrev som bra. Framförallt förklarade barnen att 

vuxna och barn ska hjälpa till att beskydda miljön som finns. Thomas och Thompson (2004) beskriver 

också att barnen är vår framtid och barnen ger oss anledning till att ta hand om och skydda vår miljö. 

Barnen uttryckte starkt att alla skulle ta hand om den lokala miljön. Både barn, ungdomar och vuxna. 

Endast ett fåtal barn uttryckte att det var regeringens ansvar att ta hand om och se efter den lokala mil-

jön. Ett fåtal barn uttryckte att någon högre uppsatt person hade ansvar om bland annat parker men en 

utförligare förklaring kunde de inte ge. För att ta reda på vad barnen kunde om miljöproblem så an-

vände de sig av ett spel. Alla barnen kunde beskriva återvinning, pollinering och regnskog. Många 

barn beskrev också hälsa och astma som påverkningar av miljöproblem. En liten del av barnen kunde 

också förklara klimatförändringar. Thomas och Thompson beskrev att barnen lär sig mycket i skolan 

om miljöproblem men att de lär sig ännu mer genom direkt kontakt med miljön. Många barn beskrev 

att lek utomhus och att få upptäcka och utforska själva bidrar till större lärdom om saker och ting.  

Bergsten (1992) har gjort en undersökning som fokuserar på hur barn uppfattar det som vuxna säger 

om natur och miljö. Bergstens undersökning finansierades av naturvårdsverket. För att ta reda på bar-

nens tankar om hur de uppfattar vad de vuxna säger angående natur och miljö, intervjuade hon barn i 

åldrarna tre till sju år på förskolor inom fem olika kommuner. 41 intervjuer genomfördes, men sex 

stycken föll bort då inspelningen var ohörbar. En del av barnen hade fått ta del av natur- och miljö-

vårdsfostran på förskolan och andra inte. När det gäller definitioner av begrepp som natur, miljö, rov-

djur och ozonskikt fann Bergsten ingen tydlig skillnad mellan barnen som miljöfostrats och de som 

inte gjort det. Till exempel hade endast två av 35 barn någon uppfattning om begreppet miljö som 

stämmer med den allmänna definitionen. När det gäller natur hade 23 av de 35 barnen en definition 

som hör ihop med den allmänna meningen skriver Bergsten. När det gäller frågor som Bergsten kopp-

lar till miljöfostran visar resultaten inga större skillnader mellan barnen som är miljöfostrade och de 

som inte är det. Det handlar om frågor om vad växter behöver för att växa, varifrån maten kommer, 

vad som är farligt för naturen och hur naturen kan skyddas. I stort sett säger alla barn att det är farligt 

för naturen att slänga skräp eftersom djuren kan göra sig illa, eller att till exempel glas kan göra så att 

det börjar brinna. Bergsten skriver att de miljöfostrade barnen inte alltid har mer välutvecklade be-

grepp eller föreställningar än de som inte miljöfostrats trots stora skillnader i fostran. Hon skriver vi-

dare att fostran har förvånansvärt små effekter. Bergsten nämner dock att det finns vissa tendenser att 

barnen, som miljöfostrats, har föreställningar som anpassats till miljöfostran. Exempelvis visar resulta-

tet att fler barn som miljöfostrats uppfattar naturen som något att vara i. Bergsten (1992) skriver att: 

Resultaten pekar på att den inriktning på det närliggande och konkreta och på att barnen skall få 

egna upplevelser av naturen, som de miljöfostrande lärarna syftat till också har givit Gislaveds-

barnen mera ”jordnära” föreställningar om naturen. Detta gäller särskilt pojkarna, som till en 

början säger att olika naturföreteelser finns för deras egen skull, för egen nytta och glädje. Mil-

jöfostrans inriktning kan ha givit pojkarna uppfattningen att de föreställningar som bygger på 
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det konkret självupplevda är de mest miljöväluppfostrade och således också de lämpligaste att 

förmedla till en vuxen. (Bergsten, 1992, s.143-144) 

En annan undersökning om miljöundervisning i förskolan har Witt och Kimple (2008) gjort. De un-

dersökte förskolebarns miljömedvetenhet innan och efter undervisning. Undersökningsgruppen var en 

förskolegrupp med 18 barn i Pennsylvania. Det handlade om barnens kunskap om metamorfos, växters 

tillväxt, återvinning och nedskräpning. Först gjordes ett förtest med frågor om deras kunskap inom 

dessa områden. Sedan utfördes olika aktiviteter och undervisning som handlade om metamorfos, till-

växt, återvinning och nedskräpning. Slutligen genomfördes ett eftertest med frågor för att se om bar-

nens kunskap hade ändrats. Resultatet visade att barnens kunskap hade ökat inom alla de fyra område-

na efter aktiviteterna. Witt och Kimple skriver att undervisning om miljö bland barn lär dem att ta an-

svar för miljön och att respektera den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10 

 

4 Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera val av datainsamlingsmetod samt vårt tillvägagångssätt för att 

få svar på våra forskningsfrågor.  

4.1 Datainsamlingsmetod 

För att kunna svara på forskningsfrågorna har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) får intervjuaren, genom den kvalitativa intervjun, reda på den intervjuades eget 

perspektiv av det som undersöks. Det som Kvale och Brinkmann skriver kan kopplas till syftet genom 

att det är barnens uppfattningar som undersöks. De skriver även att intervjuaren bör ha stor kunskap 

om ämnet för att på bästa sätt kunna ställa följdfrågor för att få djupare svar om ämnet av den intervju-

ade. De menar att intervjuprocessen sker i ett socialt samspel mellan intervjuaren och den intervjuade. 

För att skapa sociala samspel mellan intervjuare och barn skriver Kvale och Brinkman (2009) att det är 

viktigt att använda sig av åldersanpassade frågor samt att intervjua barn i för barnen kända miljöer.  

Den variant av kvalitativa intervjuer som vi har valt att göra är halvstrukturerade intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver en halvstrukturerad intervju som varken ett helt öppet samtal eller en helt 

sluten intervju. De menar att en intervjuguide som fokuserar på vissa teman är till hjälp vid intervjun 

då den innehåller förslag på frågor. Även Bryman (2011) tar upp denna form av intervju men benäm-

ner den som semistrukturerad. Han poängterar också att intervjuguiden bör innehålla teman som un-

derlättar vid intervjun.  

4.2 Urval 

Vi har intervjuat nio barn som är från fem till sex år gamla. Barnen går på två olika förskolor i olika 

kommuner. Förskolorna valdes genom det Bryman (2011) beskriver som ett bekvämlighetsurval. Ut-

ifrån vår studie gällde det förskolor som fanns lättillgängliga. När det gällde urvalet av barn har vi an-

vänt oss av det som Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval. Det vill säga att vi valde fem 

till sexåringar då vi anser att de har ett större ordförråd samt mer livserfarenhet, då de är de äldsta bar-

nen i förskolan.  

4.3 Genomförande 

Vi började med att utforma en intervjuguide som kunde kopplas till våra forskningsfrågor. För att testa 

intervjuguidens relevans använde vi oss av en pilotstudie. Genom pilotstudien fick vi reda på att inter-

vjuguiden behövde revideras. Patel och Davidson (2003) beskriver att genom en pilotstudie kan den 

teknik som ska användas prövas. Pilotstudien bör testas på en grupp som är likvärdig den grupp som 

undersökningen ska genomföras på. Vi testade vår intervjuguide på två barn som är i samma ålder som 

vår undersökningsgrupp, det vill säga barn i fem till sexårsåldern. Vår intervjuguide till pilotstudien 
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bestod av ett antal frågor där vi började med en huvudfråga och därefter följdfrågor som kunde kopp-

las till det svar barnet hade på huvudfrågan. Huvudfrågorna var: 

Berätta för mig om vad du tänker på när du hör ordet miljö? 

Berätta för mig om vad du tänker på när du hör ordet miljöproblem? 

Följdfrågorna var till för att vi skulle kunna spinna vidare på det barnen svarade om miljö respektive 

miljöproblem. Exempelvis vem som påverkar miljön och varför det finns miljöproblem. Efter pilotstu-

dien konstaterade vi att vår intervjuguide behövde omarbetas, då barnen hade svårigheter med att be-

svara huvudfrågan och därefter blev det bekymmer att ställa följdfrågorna. Efter revideringen gjorde vi 

ytterligare en pilotstudie där vi intervjuade två andra barn. Vid denna pilotstudie hade vi reviderat in-

tervjuguiden genom att omformulera huvudfrågorna till vad som menas med miljö och miljöproblem 

då vi ansåg att de tidigare huvudfrågorna var för svårt formulerade. Detta baserade vi på hur barnen 

svarade på huvudfrågorna samt deras kroppsspråk under intervjuerna då vi gjorde den första pilotstu-

dien. Den andra pilotstudien resulterade i att vi upplevde att intervjuguiden inte kunde besvara våra 

forskningsfrågor. Därefter gjorde vi en drastisk förändring och bestämde oss för att använda oss av 

bilder som hjälpmedel vid intervjuerna samt att lägga till en forskningsfråga och då inkludera natur. 

Detta för att begreppet miljö var okänt för barnen i pilotstudierna, vilket i sig var intressant att skriva 

om i resultatet, men inte tillräckligt omfattande för vår studie. Då bland annat Alerby (1998) använt 

sig av bilder vid barnintervjuer och beskrev det som en beprövad metod ville vi testa det då vi insåg att 

forskningsfrågorna inte blev besvarade genom intervjuguiden. Även intervjuguiden omarbetades totalt 

(se bilaga 2). Därefter gjorde vi ytterligare en pilotstudie där vi upplevde att våra forskningsfrågor blev 

besvarade. Till hjälp hade vi valt ut tolv bilder som underlag för samtal med barnen (se bilaga 3).  

Vi valde tolv bilder som hjälpmedel till våra intervjuer. Den första bilden var på en grupp med männi-

skor. Den valde vi därför att vi tänkte på kopplingen mellan människa och natur för se i fall barnen 

kopplade ihop miljöproblem med människor. Den andra bilden vi valde var på en hund. Den valde vi 

för att vi ville visa husdjur och lite senare i intervjun hade vi också med en älg för att visa på vilda 

djur. Vi ville skapa en bredd bland våra bilder men också en möjlighet till att bilderna kunde kopplas 

ihop med varandra och skapa en helhetsbild. Vi hade också med bilder på en buss, bilar och en cykel, 

där vår tanke var att dessa bilder skulle kunna leda till att barnen skulle kunna göra kopplingar till 

drivmedel, utsläpp, samåkning och miljövänligt alternativ. Med hjälp av dessa bilder ville vi även 

kunna skapa möjligheter där barnen kunde associera till andra fordon som till exempel tåg, flyg eller 

att promenera samt att ta ställning till vad som är bäst/sämst. Det fanns också med en skogsbild där vår 

tanke var att se hur barnen kopplade den till naturbegreppet och vilka tankar och åsikter barnen hade 

om skogen. Det fanns också en bild på ett äpple. Vi valde denna bild med tanke på att äpplen är något 

som alla barn har sett och känner till. Var kommer äpplet ifrån? Var ska jag kasta det? Är det farligt 
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för oss (besprutning)? En av bilderna visade burkar och flaskor det vill säga material som kan återvin-

nas. Tanken här var att se i fall återvinning kom upp under samtalets gång. En annan av bilderna före-

ställde en fabrik. Vi valde fabriksbilden eftersom vi ville undersöka i fall barnen kunde göra koppling-

ar till fabriker som tar hand om våra återvunna sopor men även till fabriker som släpper ut skadligt 

avfall. Det fanns också med en bild på en sol där tanken var att få med solens strålning. Exempelvis 

kunde barnen under intervjun komma in på vem som behöver solen, varför solen är viktig och vad som 

kan hända om vi får för mycket sol. Det fanns också med en bild på en sandlåda med en spade och en 

spann i. Vi ville se i fall barnen kopplade vår skapade miljö till natur, miljö eller miljöproblem. Spa-

den och spannen var av plast. Vad gör vi med dem om de går sönder? Varifrån kommer sanden? Runt 

sandlådan var det en träram. Varifrån kommer träramen? Kan sandlådan på något sätt kopplas till mil-

jö, natur eller miljöproblem? Detta är våra tankar om varför vi valde bilderna. Barnen har självklart 

egna tankar om bilderna. Vi valde ut tolv bilder och försökte skapa en så stor bredd som möjligt vid 

valet av bilderna.  

Under intervjuerna började vi alltid med att ställa huvudfrågorna till barnen innan vi gick över till att 

visa bilderna och ställa frågor kring dem. Detta för att vi inte skulle påverka barnen i någon riktning 

vilket vi gjorde med bilderna då det är vi som har valt ut dem. Enligt Alerby (1998) är användning av 

bilder vid intervjuer med barn en beprövad metod. Alerby använde sig själv av bilder som hjälpmedel 

vid intervjuerna med barn, men inledde och avslutade med att ställa traditionella frågor som krävde 

spontana svar från barnen. Detta upplägg på intervjun som Alerby använde sig av i sin undersökning 

använde vi också vid våra intervjuer, då vi också var intresserade av att ta reda på vad barnen spontant 

sa kring frågorna. Vid intervjutillfällena började vi med att fråga barnen om de ville bli intervjuade. 

Därefter satte vi oss ner i ett enskilt rum på avdelningen som barnen kände igen. Detta för att skapa en 

trygg miljö för barnen vid intervjutillfället. Innan intervjun påbörjades berättade vi att intervjun skulle 

spelas in med hjälp av en diktafon. Vi spelade in samtliga intervjuer och de tog alltifrån 20- 35 minu-

ter. Vi spelade in intervjuerna för att underlätta för oss då fokus istället förflyttades till de intervjuade 

och inte till antecknandet. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att inspelning av intervjuer ger inter-

vjuaren möjlighet att koncentrera sig på intervjun samt tillfälle till att lyssna många gånger på inter-

vjuerna för att höra exakt vad den intervjuade säger.  

Efter intervjuerna transkriberades de. Under transkriberingen lades fokus på att utskriften skulle bli 

förståelig och upprepningar utav exempelvis aha, mm, eh plockades bort. Det som vi fokuserade på 

var innebörden med svaret och innehållet i meningen, inte hur barnen uttryckte sig (meningsbyggna-

den). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att transkriberingar av inspelade intervjuer handlar om 

att göra olika val, det viktigaste är att beskriva hur transkriberingen gick till väga. Vi valde att vår data 

skulle bli läslig men samtidigt inte ändra barnens svar.   
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4.4 Analys 

När vi analyserade våra data utgick vi ifrån våra forskningsfrågor. Vi började vår analys genom att 

först läsa igenom utskrifterna av intervjuerna ett flertal gånger. Sedan markerade vi i marginalen de 

svar som kunde kopplas till respektive forskningsfråga. Därefter letade vi efter olika kategorier till 

varje forskningsfråga i det som vi tidigare hade markerats i transkriberingarna. Vi läste igenom inter-

vjuerna och svaren flera gånger för att kategorisera barnens uppfattningar. Det vi var ute efter var bar-

nens kvalitativt olika uppfattningar om natur, miljö samt miljöproblem. Enligt Patel och Davidson 

(2003) kan markering av mönster och kategorier vara ett sätt att analysera de utskrivna intervjuerna. 

De skriver även att intervjuutskrifterna bör läsas upprepade gånger för att den som analyserar ska kun-

na dela upp eller slå ihop de preliminära kategorierna, om det skulle behövas. Patel och Davidson tar 

även upp vikten av att fundera över hur kategorierna namnges så att de beskriver innehållet väl. Under 

analysens gång omformulerade vi våra kategoriers namn för att de skulle vara så tydliga och 

lättöverskådliga som möjligt.  

4.5 Validitet och reliabilitet  

Med validitet (giltighet) menas inom vetenskapen att det som ska undersökas i forskningen verkligen 

undersöks. Med reliabilitet menas tillförlitligheten, det vill säga att andra ska kunna genomföra lik-

nande intervjuer och få fram liknande resultat (Kvale & Brinkmann, 2009).  

I vår undersökning har vi använt oss av två olika tillvägagångssätt. Vi använde oss av bilder för att vi 

anser att det är lättare för barnen att prata om en bild istället för något taget ur luften. För att inte på-

verka barnen så mycket i någon riktning, vilket vi gjorde med vårt val av bilder, ställde vi även öppna 

frågor för att öka validiteten. För att förtydliga att vi undersöker det vi sägs undersöka, som Kvale och 

Brinkmann (2009) skrev om, har vi i vår studie använt oss av våra forskningsfrågor som rubriker i vårt 

resultat. Det vi presenterat i resultatet är barnens uppfattningar och därför har vi också valt att använda 

oss av många citat. Dessa citat styrker våra tolkningar av barnens svar vilket ökar både giltigheten och 

tillförlitligheten i studien. Alla intervjuerna spelades in för att möjliggöra en noggrann analys. Genom 

att vi öppet redovisar vårt tillvägagångssätt ökar vi tillförlitligheten, det vill säga reliabiliteten, då 

andra kan göra om vår studie på liknande sätt, men resultatet kan variera beroende på undervisningen 

barnen fått på förskolan eller av andra omständigheter i barnens liv.  

4.6 Forskningsetiska aspekter 

Bryman (2011) tar upp fyra olika etiska riktlinjer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att informera berörda personer om syfte 

och hur undersökningen går till. Samtyckeskravet innebär rätten att själv besluta om att delta eller inte. 

Konfidentialitetskravet går ut på vikten av att behandla materialet skyddat. Nyttjandekravet handlar 

om att datan som samlas in endast får användas i forskningssyftet. Vi tog hänsyn till dessa fyra olika 
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riktlinjer när vi informerade barnens föräldrar genom att skicka hem brev med information. I brevet 

fanns det en beskrivning av vår undersökning. Det stod även att det endast var vi två, vår handledare 

och examinatorn som får ta del av datainsamlingen. I brevet skrev vi att det var frivilligt att låta sitt 

barn vara delaktigt i intervjuerna och vi använde endast de barn där vi fick tillbaka brevet med ett po-

sitivt svar. Vi var också noga med att fråga barnen om de ville bli intervjuade för att visa respekt gent-

emot barnen.    
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5 Resultat 

I resultatet är det barnens uppfattningar som beskrivs och vi har även tolkat barnens svar ur ett vuxen-

perspektiv. För att styrka våra tolkningar av barnens svar har vi använt oss av många citat. I vårt resul-

tat har vi först beskrivit det barnen svarat spontant på våra frågor och därefter presenteras det barnen 

svarat efter att de fått se bilderna. Vi har valt att benämna de intervjuade som barn, oavsett om det va-

rit en pojke eller flicka som svarat, då vi i studien inte är ute efter eventuella könsskillnader. I resulta-

tet vid längre citat har vi valt att ta med både vad den intervjuade, det vill säga respondenten (R), och 

intervjuaren (I) sagt, för att visa helheten i intervjusituationen.   

5.1 Vilka uppfattningar har förskolebarn om miljö? 

Det var endast två av de nio intervjuade barnen som på något sätt uttryckte att de hade någon uppfatt-

ning om vad miljö är. Det ena barnet svarade: ”när det är sommar”. Det andra barnet svarade:  

Menas med miljön att någon ska ha släckta lampor för någon ska komma och lägga post på nat-

ten och den vet inte att det är brevbäraren eller inte.  

Vid följdfrågorna uttryckte barnen att de inte kunde beskriva sina uppfattningar längre. De andra sju 

barnen svarade att de inte visste vad miljö var. Vid frågan om vad som menas med miljö såg barnen 

frågande ut och visade med kroppsspråket samt ansiktsuttryck att de inte visste vad vi pratade om. 

Några barn uttryckte: ”det vet inte jag” samt ”vad är det?” En del sa att de inte hade hört ordet miljö 

innan.  

5.2 Vilka uppfattningar har förskolebarn om natur? 

När vi frågade vad natur är hade barnen däremot många olika idéer. Barnens uppfattningar om natur 

har vi valt att presentera som fyra olika kategorier. Dessa fyra kategorier är: naturens komponenter, 

naturen som ren och fin, naturen som matplats, boplats och lekplats samt samband i naturen. 

5.2.1 Naturens komponenter  

I kategorin naturens komponenter samlar vi de uppfattningar som beskriver natur som de delar den 

består av. Spontant på frågan om vad som menas med natur svarade de flesta barnen träd, blommor, 

stenar, bär samt vilda och tama djur. Ett barn uttryckte: ”Natur är när det växer blommor och träd och 

sånt”. Ett fåtal barn nämnde att vatten så som hav och sjö är en del av naturen. Ett annat barn beskrev 

en annan sorts komponenter i naturen på följande sätt: 

I - […] Då undrar jag om du kan berätta för mig vad natur är? 

R - Världen 

I - Är det världen? Kan du ge något exempel på det? Är det hela världen? 

R - Ja. Nej, det är skogen och havet och solen och himlen. 
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Efter att barnen hade fått se bilderna beskrev de komponenterna i naturen ännu mer. De flesta barnen 

förknippade naturen med träd och skog. De nämnde även att andra växter har med naturen att göra. Vi 

tolkar det som om barnen i de flesta fall endast beskriver naturen som samma sak som skog och det 

skogen omfattar. Ett fåtal barn ser naturen i ett större perspektiv än bara skogen.  

5.2.2 Naturen som ren och fin 

I kategorin naturen som ren och fin presenterar vi barnens uppfattningar om hur naturen ska se ut. 

Spontant på frågan om vad som menas med natur svarade ett barn: 

Det är naturen som alltid ska vara ren och fin och det är nere vid sjön och sånt och naturen är 

över hela staden. 

Vår tolkning är att barnet förknippade sjön med naturen, men framförallt påpekade de att naturen ska 

vara ren och fin. Barnet nämnde staden och vi tolkar det som att staden ska vara ren och fin men det är 

svårt att säga om barnet såg staden som en del av naturen, eller om den skulle vara ren och fin. Senare 

under intervjun vid visningen av bilden med skogen, beskrev barnet också att det inte ska ligga skräp i 

naturen, för att det inte är bra för människor och djur. Vid visningen av bilderna var det många barn 

som tydligt poängterade att det är förbjudet att skräpa ner. Att omgivningen skulle vara ren och fin var 

något som många beskrev. Barnen ville att det skulle se snyggt ut exempelvis genom att hundbajset 

skulle plockas upp från ”gatan”. Vår tolkning är att barnen ansåg att det skulle vara rent och fint där 

människor befinner sig.   

5.2.3 Naturen som matplats, boplats och lekplats 

I kategorin naturen som matplats, boplats och lekplats presenteras vad naturen har för funktioner samt 

vad den har att erbjuda bland annat människor och djur. Inga barn hade några spontana svar som kun-

de platsa i denna kategori. Med hjälp av intervjubilderna kunde ett fåtal av barnen beskriva att djuren 

hör ihop med naturen genom att djuren är beroende av skogen då de får mat, skydd mot väder och vind 

samt en boplats.  Exempelvis vid frågan om älgen hade något med natur att göra svarade ett barn ”den 

bor ju ute i skogen”. Samma barn beskrev även på följande sätt att naturen kan bidra med mat till 

människan: 

I - […]Finns det något mer som gör att skogen är bra? 

R - Det är att den ger oss mat. 

I - […] Hur tänker du då? 

R - Att det är jägare ju. Det är jägare som skjuter. 

I - […] Vad skjuter jägarna? 

R - Rävar och älgar. 

I - […] Är den bra för oss skogen då? 
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R - Ja 

I - När jägarna skjuter rådjur och älgar så får vi mat? 

R - Ja 

Något som många barn uppskattade med naturen var att där gick det att leka, bygga kojor, gå på pick-

nick, promenera samt klättra i träd. Vår tolkning av barnens svar är att skogen är en boplats samt ett 

ställe där människor och djur får mat. Vi tolkar också att barnen förknippar skogen med ett roligt och 

trevligt ställe att vara på.  

5.2.4 Samband i naturen  

I denna kategori har vi valt att presentera barnens uppfattningar och våra tolkningar av samband i na-

turen. När det gäller sambandet mellan människa och natur hade de flesta barnen ingen uppfattning om 

att människan är en del av naturen. Ett barn beskrev däremot att människorna är i naturen, alltså inte 

en del av naturen utan att människorna befinner sig i den. Ett annat barn såg ett samband mellan män-

niskan och naturen då barnet sa: ”För att alla djur och människor hänger ihop med naturen”. Men vid 

följdfrågor kunde barnet inte vidareutveckla det hela.  

Ett fåtal barn förklarar sambandet mellan sol och natur genom att beskriva att djuren och människorna 

är i behov av solen för att överleva. Ett barn beskrev vikten av skugga för att djuren i naturen skulle 

må bra. Det var viktigt att det inte var för varmt då skulle det bli: ” varmt som öken” men det fick inte 

heller vara för kallt. Ett barn berättade vilka som är i behov av solljus: 

I - Blommorna behövde solljus sa du […] är det något annat än blommorna som behöver solen? 

R - Vi människor behöver solen. 

En del av barnen var medvetna om att människor behöver solen för att leva, några barn beskrev att 

solen gör så att vattnet blir varmare så att det går att bada. Enligt barnen hjälpte solen också till att 

smälta bort snön vilket är bra för oss människor. Barnen hade många tankar kring solens betydelse för 

oss människor men en djupare förklaring gav inte barnen. 

Ett av barnen beskrev att regnet hör ihop med naturen då det gör att blommorna kan växa. Vår tolk-

ning är att barnet ser ett samband mellan regnet och växtligheten. Vi tolkar att barnen ser flera olika 

samband i naturen. Däremot beskrev de inte samband ur ett större perspektiv det vill säga hur allt 

hänger ihop.  

5.3 Vilka uppfattningar har förskolebarn om miljöproblem? 

På den direkta frågan om miljöproblem var det endast ett barn som svarade spontant. Det barnet sva-

rade:  
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Att man ska slänga i olika rätt soptunnor […] miljöproblem är när man inte slänger dom i rätt. 

De åtta andra barnen hade ingen uppfattning om vad begreppet miljöproblem stod för, men alla barn 

associerade utifrån intervjubilderna många saker som är negativa respektive positiva för människor, 

djur och växter. Barnen talar inte om miljöproblem själva men vi skulle klassa barnens svar som mil-

jöproblem. De saker som barnen under intervjuerna bedömer vara negativa har vi beskrivit som miljö-

problem. Det som barnen beskrev som positiva handlingar har vi tolkat som handlingar för miljön. Vid 

analysen sammanfördes barnens svar i två olika kategorier.    

5.3.1 Problem  

I kategorin problem har vi analyserat intervjuerna och delat in barnens svar i olika miljöproblem. De 

problem som vi tolkar att barnen talar om är avverkning, luftföroreningar samt nedskräpning.  

Ett barn talade om trädens och solens samband: 

Det är dåligt om någon sågar ner träden […] då blir det sketavarmt […] det finns så mycket 

kraft av solen i naturen […] så det blir sketavarmt […] då måste det vara lite skugga. 

Barnet beskrev också att det måste finnas skugga för djurens skull. Vår tolkning av detta svar är att 

barnet är inne på konsekvenserna av för mycket avverkning då det kommer att påverka djurens välbe-

finnande. 

I intervjuerna beskrev många barn att solen var viktig för att människor, djur och växter ska kunna 

leva och vara friska. Det var viktigt att inte få för mycket sol då människor och djur kunde bli sjuka. 

Ett barn svarade:  

För att man måste ha sol och skugga samtidigt […] för om man blir för varm då kan man få en 

sjukdom om man blir för solbränd.  

Regn var också något som barnen nämnde som viktigt för djur och växter. Det viktigaste med regnet 

var mängden, det fick inte regna för mycket då blommorna inte kunde växa. Djuren behövde skydd av 

träden vid regn:  

Det är bra att det finns träd för annars kommer det att regna så alla djur blir blöta typ alla fåglar 

[…] då får de inget bo […] då flyger de till annat land.  

Det barnen svarade om regn och sol anser vi har ett samband med avverkning. Med det menar vi att 

för mycket sol och regn är skadligt för oss på jorden och våra mänskliga handlingar kan påverka kli-

matet.  

Vidare under intervjuernas gång kom vi fram till en bild på en fabrik som tydligt visade på rök ur 

skorstenar. Flera av barnen svarade att röken som kom ut ur skorstenarna inte var bra. Ett barn beskrev 

bland annat att gasmask behövdes för att människan skulle överleva:  
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Rök är sånt där som man måste ha gasmask till för det är gas […] därför annars dör man när det 

är röken som är gas. 

Barnen beskrev att röken inte var bra, men kunde inte vidareutveckla varför den inte var bra. Det be-

skrevs också att fabriker inte är bra för naturen då ”skräpet” inte syns. Vår tolkning av det barnen sva-

rade kring bilden på fabriken är att de talar om luftföroreningar då fabriksutsläpp inte alltid syns men 

har en påverkan på människor, djur och natur.  

Många barn talade mycket om hur dåligt det är att skräpa ner i naturen. De flesta barn beskrev att 

skräp inte var något bra. Många barn förklarade skräpet som något människan och djuren kunde skada 

sig på exempelvis genom att kliva på det. Två av barnen svarade följande: 

Man kan faktiskt få lite ont om man trampar på det […] om det är en glasbit eller något. 

Därför annars kan man snubbla eller gå på det då kan man få baciller på foten. 

När det gäller barnens uppfattningar om att inte skräpa ner i naturen sammanfattar vi det som om bar-

nen är inne på vilken betydelse nedskräpning har.  

5.3.2 Rätt handlingar enligt barnen 

I kategorin rätt handlingar beskriver vi det barnen svarar som rätt att göra i relation till naturen. Vi be-

skriver också vår tolkning av barnens svar och har tolkat det som att barnen har talat om samåkning 

och återvinning/källsortering.  

Flera av barnen beskrev att det var bättre att åka många tillsammans. Ett barn talade om att det var 

bättre att åka många personer i en bil istället för att köra flera bilar. Barnet som beskrev att det var 

bättre att åka många i samma bil svarade också att buss är bättre än bil för att där kan ännu fler perso-

ner åka tillsammans. Det barnet svarade med hjälp av följdfrågor:  

I - På vilket sätt har bilar något med naturen att göra? 

R - Att man kan sitta fem i den 

I - […] är det bra att sitta en i bilen eller är det bättre att sitta fem i bilen? 

R - Fem 

I - Varför är det bättre? 

R - Därför att då kan några mer åka med 

I - […]om man har fem personer som kör varsin bil är det bättre eller om alla fem sitter i samma 

     bil?        

R - Att alla fem sitter i samma bil 

I - […] varför är det bättre att alla fem sitter i samma bil? 
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R - För då behöver man inte åka så många bilar 

Ett utförligare svar kunde inte barnet ge. Ett annat barn beskrev att tåg var bättre då det fick plats 

fler personer där än i bil och buss. Det barnet svarade:  

Tåg är bäst […] för då finns det mycket mera platser […] än vad det finns i en bil och en buss.  

Här är vår tolkning att barnen talar om betydelsen av samåkning. Vi tolkar det som att barnen vet att 

det är bra att samåka men inte varför det är bra med samåkning.  

Bilden som visade skräp väckte många tankar hos barnen. Flertalet av barnen berättade att skräpet 

skulle kastas i soptunnan och inte på marken och några av de barnen beskrev att det finns speciella 

soptunnor för olika sorters sopor. En del barn talade om att soporna kan återvinnas och bli till nya fö-

remål. Ett barn beskrev var skräpet skulle slängas:  

Man sorterar det i olika soptunner […] i återvinningen […] dom blir nya. 

Ett barn berättade att bilden med burkar och flaskor var återvinningssaker. Barnet svarade att: ”åter-

vinningssaker görs till saker som det varit” och nämnde att det gör att butiker får nya varor. Ett barn 

beskrev på ett sätt återvinningsprocessen, de saker som ska återvinnas ska inte tas sönder innan för då 

går det inte att återvinna dem till nya. Ett barn var också medveten om att återvinningsbara saker tas 

om hand på speciella ställen för att göras om till nya produkter. När det gäller bilden på fabriken hade 

barnen olika åsikter. Ett barn talade om att fabrikerna var bra, därför att de tog hand om skräpet från 

naturen och ”smälte” det. Barnet kunde inte beskriva vidare vad som hände under smältprocessen eller 

beskriva om det handlade om återvinning eller utsläpp, men fabrikerna var i alla fall bra för naturen på 

något sätt ”de smälter dåliga saker”. Vår tolkning av barnens uppfattningar om skräp är att barnen är 

medvetna om vikten av källsortering samt återvinning, men de benämner inte alltid handlingarna med 

de orden.      

5.4 Sammanfattning  

Barnen hade många tankar och uppfattningar om naturen, exempelvis att naturen är en plats för djuren 

att bo på, den ska vara ren och fin samt att den är bra som skydd för väder och vind. Barnen uppfattar 

också naturen som en viktig plats för dem själva att vara i för att exempelvis leka. Barnen ser också 

samband i naturen, genom exempelvis att växter är i behov av solljus och regn för att växa. Miljö och 

miljöproblem däremot var två relativt okända begrepp för barnen. Men när det gäller miljöproblem 

hade barnen ur vårt perspektiv ändå uppfattningar om det vi menar med miljöproblem, även om bar-

nen inte själva använder ordet miljöproblem. Vi tolkar att barnens uppfattningar om miljöproblem 

bland annat handlade om avverkning, luftföroreningar och nedskräpning. Många gånger är barnen på 

god väg till att kunna förklara sina uppfattningar om natur och miljöproblem, men förklaringarna blir 
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knappa eller uteblir helt. Sammanfattningsvis är barnen som vi intervjuade inne på att djuren är de 

som kommer till skada samt de själva, men inte mänskligheten och naturen i ett större perspektiv. Vi 

upplever att det barnen mestadels talar om är att inte skräpa ner i sin omgivning då det är förbjudet.   
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6 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i tre delar. Först diskuteras vårt val av metod och därefter följer en diskus-

sion om resultatet och vad vi kom fram till. Slutligen har vi förslag på vidare forskning.   

6.1 Metoddiskussion 

Valet att intervjua barn om deras uppfattningar om miljö, natur och miljöproblem var något som vi 

före studien uppfattade som ett lite osäkert kort. Skulle barnen över huvudtaget vilja vara med och 

skulle vi kunna få svar på våra forskningsfrågor genom de svar som barnen gav? Efter intervjuerna 

kan vi konstatera att intresset för att bli intervjuade var stort hos barnen.  Även de barn på förskolorna 

som inte var aktuella för studien, på grund av sin ålder, visade intresse för intervjuerna och ville vara 

med. Om en större studie hade gjorts hade det varit intressant att intervjua även yngre barn för att se 

om deras uppfattningar var lika eller olika de äldsta barnens. Barnens intresse av att bli intervjuade är 

något som vi anser skulle kunna tas tillvara mer i verksamheten på förskolor. I läroplanen för försko-

lan står det som vi skrev inledningsvis att verksamheten ska utgå från barnen. Att intervjua barn anser 

vi är ett sätt att få reda på deras syn på saker och ting och som skulle kunna göra att verksamheten i 

förskolan skulle kunna utvecklas ännu mer med utgångspunkt i vad barnen uppfattar, tänker, tycker 

och så vidare.  

Vårt urval av barnen gjordes som beskrivits tidigare med hjälp av det som Bryman (2011) benämner 

som ett målinriktat urval. Av de brev som skickades hem till föräldrar kom inte alla tillbaka med vare 

sig positivt eller negativt svar om deras barns medverkan i intervjuerna.  Vi använde oss bara av de 

som vi fick positivt svar från vilket resulterade i att antalet intervjuer blev mindre. Detta kan ha påver-

kat resultatet då vissa uppfattningar kan ha sållats bort genom att de barn som inte deltog i studien 

kunde ha uppfattningar som skiljde sig från de barn som blev intervjuade.   

Pilotstudierna som gjordes innan vår huvudstudie anser vi vara av stor vikt och nödvändiga för att vi 

skulle kunna svara på våra forskningsfrågor. Genom att vi först testade vår intervjuguide kunde vi ti-

digt se att det skulle vara svårt att få fram ett resultat. Att använda oss av bilder som hjälpmedel anser 

vi underlättade vid intervjuerna då barnen hade något att associera till och inte enbart svarade på direk-

ta frågor. De barn som hade svårt att formulera sig fritt vid de spontana frågorna hade uppfattningar 

som kom fram när de fick titta på bilderna. Utan våra pilotstudier hade vi inte använt oss av bilder och 

intervjuerna hade förmodligen inte gett så mycket information och blivit så långa som de faktiskt blev.  

Intervjuerna tog mellan 20 och 35 minuter.  Barnen pratade också mer än vad vi kunnat tänka oss in-

nan. Ibland kom intervjuerna in på andra saker än det som var syftet med dem, men vi upplevde det 

som positivt att barnen pratade på och försökte efter ett tag att komma tillbaka till frågorna. Vi var 

dock noggranna med att inte avbryta barnen för att inte hindra deras öppenhet att svara på frågorna 

och samtala om bilderna.  
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För att få djupare svar från barnen kunde vi ha ställt fler följdfrågor än vad vi gjorde. Vi försökte följa 

barnen i det som de svarade och ställa följdfrågor som gjorde att barnen berättade mer om sina upp-

fattningar. När vi transkriberade märkte vi att det fanns tillfällen då vi kunnat ställa flera frågor men 

som vi i intervjustunden inte uppfattade. Ett sätt att komma till rätta med detta problem skulle kunna 

vara att intervjua barnen en andra gång med utgångspunkt i de första intervjuerna likt Alerby (1998). 

Dock hade vi inte den möjligheten med den tidsbegränsning vi hade.   

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har vi valt att utgå från våra tre forskningsfrågor. 

6.2.1 Vilka uppfattningar har förskolebarn om miljö?  

Som resultatet visade var begreppet miljö relativt okänt för förskolebarnen då endast två av dem hade 

några som helst uppfattningar om det. Även Bergsten (1992) kom i sin studie fram till att endast två av 

35 förskolebarn hade någon uppfattning om begreppet. Däremot genomförde Alerby (1998) en studie 

på äldre barn då de genom målning fick skapa fritt om vad de tänkte på när de hörde ordet miljö. Re-

sultaten från den studien visade bland annat att många barn beskrev miljö utifrån oförstörd natur. Ut-

ifrån detta sammanfattar vi att barnen i förskoleåldern inte verkar bekanta med begreppet miljö, utan 

det är något som de lär sig i äldre åldrar. Vår tanke är att begreppet introduceras och förklaras först i 

skolans värld. Då Sund (2008) förklarar begreppet miljö som något som ständigt förändras och att be-

greppet tidigare benämndes som natur, är det kanske inte konstigt att förskolebarnen inte hade så 

mycket uppfattningar om det. Vi tänker att begreppet miljö används i förskolan då det står skrivet i 

Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010, att miljöarbete ska vara en stor del i förskolans verksamhet. 

Däremot kanske inte begreppet förklaras så att barnen förstår det, då kanske även förskollärarna har 

svårigheter att tolka dess innebörd. Vi har under undersökningens gång många gånger tänkt på vad 

begreppet miljö egentligen står för och hur det används i samhället. Många gånger kanske vi själva har 

använt oss av begreppet natur där vi egentligen borde ha använt oss av begreppet miljö, då vi själva 

anser att natur är lättare att förstå och förklara.   

6.2.2 Vilka uppfattningar har förskolebarn om natur? 

Då miljö var ett relativt okänt begrepp för barnen var däremot natur ett mer välbekant begrepp. För-

skolebarnen hade många uppfattningar om natur. Bergsten (1992) undersökte i sin studie också vilken 

uppfattning barnen hade om begreppet natur och märkte att begreppet natur var mer känt för barnen än 

miljö då 23 av 35 barn hade tankar kring det. Vi tror att en anledning till att barnen är mer välbekanta 

med begreppet natur än miljö kan vara att natur används mer i det vardagliga språket. Det kan också 

bero på att begreppet natur är lättare att förstå än begreppet miljö som vi beskrev innan. Vi tror att det 

kan resultera i att begreppen används felaktigt eftersom Sund (2008) beskriver att innebörden av ordet 
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miljö ständigt förändras samt att Lundgren och Sundqvist (2003) beskriver begreppet natur som kom-

plicerat. 

Det som vi anser barnen talade mest om var att naturen skulle vara ren och fin. Lundgren och Sund-

qvist (2003) beskrev begreppet natur som relativt opåverkad av människor, därav kanske barnens upp-

fattningar om att inte skräpa ner. Som vi tidigare skrev står det i läroplanen om förskolans uppdrag att 

barnen ska skapa en förståelse för naturen. Vår erfarenhet är att många förskolor källsorterar och är 

delaktiga i bland annat skräpplockardagar då barnen uppmanas att hålla rent och fint runt omkring sig. 

Det kan vara en anledning till varför barnen talar mycket om det. Vi tolkar barnens utsagor som att de 

anser att det är en självklarhet att vara rädd om skogen då djuren kan skada sig. 

Något som vi också tycker är intressant är att barnen ofta beskrev natur som samma sak som skogen. 

Frågan som vi kan ställa oss är: Varifrån har barnen hämtat denna kunskap? Vi har uppfattat det som 

att barnen ser naturen som en plats, de beskrev bland annat att djuren bor i skogen, barnen kunde leka i 

skogen och att det går att gå på promenader i skogen. Att barnen ser naturen som en plats tror vi kan 

bero på att vuxna talar om att gå ut i naturen när de ska gå ut i skogen.    

Barnen beskrev olika samband i naturen, bland annat växters behov av solljus och regn. Vi tror att 

barnen på olika sätt har fått kunskap om samband, det kan vara hemifrån, från media eller i förskolan. 

Vi upplever att förskolor ofta arbetar praktiskt då barnen själva får vara delaktiga i processer, exem-

pelvis genom att så frön och se deras utveckling. Tomas och Thompson (2004) beskrev i sin studie att 

barnen uttryckte att de själva lärde sig mer då de fick utforska, upptäcka och vara utomhus. Vi anser 

också att barnen lär sig mycket av att vara ute i naturen då de på olika sätt skapar sig egna intryck och 

upplevelser. 

6.2.3 Vilka uppfattningar har förskolebarn om miljöproblem 

Miljöproblem var också ett relativt okänt begrepp för barnen då de inte själva använde sig av begrep-

pet, men i stället talade om handlingar för att exempelvis förebygga det. Intressant var att många barn 

hade uppfattningar om vad som är positiva och negativa handlingar i relation till naturen. Det som 

Kronlid (2005) beskriver som naturetik, det vill säga relationen mellan människan och naturen. Det 

som vi anser är svårt är att säga i fall barnen för miljöetiska resonemang eller om det bara handlar om 

regeletik. Vi anser att de i väldigt tidig ålder lär sig om vad som är bra för naturen men inte alltid var-

för det är det. Vi antar att barnen kan ha snappat upp många uppfattningar från vuxna, då de bland an-

nat uttryckte att gas är farligt och att man kan dö av det samt att gasmask behövs. I studien som gjor-

des inför Riokonferensen 1992 fann Lindgren (1999) att barnen uttryckte en oro om rent vatten samt 

luft som inte är farlig. Detta sätt att se på saker tror vi kan komma från bland annat media där barnen 

kan inhämta kunskap från liknande områden men kanske inte får någon djupare förklaring kring det. 

Där tycker vi att förskolan har en viktig uppgift då förskollärare kan bidra med djupare kunskap och 
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förklara varför det är som det är. Bergsten (1992) hade uppfattningen om undervisningens betydelse 

då hennes resultat visade att miljöfostran hade små effekter på barnens kunskapsnivå. Däremot kom 

Witt och Kimple (2008) fram till att undervisning om miljö i förskola har betydelse, eftersom barnens 

kunskapsnivå hade stigit i och med undervisningen.  

Flera barn under vår undersökning uttryckte bland annat oro för djuren eftersom de kunde skada sig på 

det som vi människor kastar runt omkring oss. De kom även in på att nederbörd och hetta kan drabba 

djuren negativt. Det är en möjlig tolkning att barnen påverkats av rapporteringar om klimatförändring-

ar och global uppvärmning av det barnen svarat vid intervjuerna. Alerby (1998), Grodzinska- Jurczak, 

Stepska och Nieszporek (2006) och Bergsten (1992) beskrev att barnen på ett eller annat sätt uppfatta-

de att det är djuren som påverkas negativt vid miljöproblem. Många av barnen som vi intervjuade upp-

fattade också att människan kan påverkas negativt då de bland annat talade om skräpet som något far-

ligt som går att skada sig på. Att barn uppfattar att människan påverkas av miljöproblem fann även 

Thomas och Thompson (2004) i sin studie där barnen beskrev att hälsan kunde påverkas av miljöpro-

blem och nämnde då specifikt astma. Viktigt att tänka på vid Thomas och Thompsons studie jämfört 

med vår är att de barnen var i åldrarna tio till elva och våra fem till sex år. I vår studie tolkar vi det 

som om barnen uttrycker att djuren kan komma till skada på grund av miljöproblem, en vidare tolk-

ning av det kan vara att barnen visar empati gentemot djuren. Bara människor kan handla moraliskt 

enligt Kronlid (2005) men även djur och växter kan vara moraliska objekt och ha rätt till att respekte-

ras.  Vi upplever att barnen talar om att visa respekt inte enbart mot människor utan även mot djur ex-

empelvis genom att inte kasta skräp i naturen.  

6.3 Slutsats  

Vi tror utifrån de svar vi fått att barnen har snappat upp mycket från olika håll, däribland förskolan. 

Barnen är på god väg i kunskapen om begreppen natur och miljöproblem men när det gäller begreppet 

miljö anser vi att förskolan har en viktig roll för att ge barnen större kunskaper om vad det handlar om. 

Vi anser också att det är viktigt att ge barnen en förståelse för varför de utför vissa handlingar för att 

exempelvis förebygga miljöproblem. I vår studie upptäckte vi att barnen inte kunde ge utförligare svar 

vid följdfrågor. För att sammanfatta det hela så upplever vi att barnen i vår undersökning visar på en 

stor nyfikenhet och lust till att lära sig mer om natur, miljö och miljöproblem.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Då vi under vår studie har upptäckt att begreppet miljö inte är känt för barnen, men efter att ha studerat 

Alerby (1998) och förstått att begreppet och dess innebörd är mer känt hos äldre barn, tycker vi att det 

vore intressant att studera när denna förståelse växer fram hos barnen. Vår studie med intervjuguiden 

och bilderna kan användas även till äldre barn och ungdomar för att observera skillnader och likheter. 

Något annat som vore intressant att undersöka är hur förskollärare jämfört med barn uppfattar miljö, 
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natur och miljöproblem. Ytterligare förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur förskollä-

rare arbetar med natur, miljö och miljöproblem ute på förskolorna i Sverige, då det står mycket om det 

i Läroplanen för förskolan 98, reviderad 2010. Ett annat förslag på vidare forskning skulle kunna vara 

att undersöka hur barnen etiskt förhåller sig till miljö, natur och miljöproblem. Johansson (1999) har 

gjort en studie då hon undersökte hur små barn i förskolan förhåller sig gentemot varandra. Det hon 

undersökte var normer och värderingar hos små barn, vilket resulterade bland annat i att barnen visar 

omsorg och respekt gentemot andra. Utifrån hennes studie skulle det vara intressant att studera om just 

barnens etiska förhållningssätt även riktar sig mot natur och miljö. 

Intressant vore också att följa upp de intervjuer vi har gjort med gruppintervjuer kring våra bilder för 

att undersöka ifall barnen säger mer när de ges chans till att diskutera med andra barn. Att göra en mer 

omfattande studie om barns uppfattningar om miljö, natur och miljöproblem vore spännande och då 

kanske att jämföra barn som bor i städer med barn som bor på landet. För att också studera ifall miljö 

verkligen är ett så okänt begrepp för barnen kan en kvantitativ studie vara av intresse i denna fråga, då 

många barn kan vara delaktiga i studien och då ökar reliabiliteten.   
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8 Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Julia Hänninen Karlsson och Maria Fälth, vi läser på 

högskolan i Jönköping och ska nu skriva vårt examensarbete. Vi har bestämt oss för att undersö-

ka delar av de nya läroplanerna ur barns perspektiv. Vi undrar därför nu om vi skulle få intervjua 

ert barn till vårt examensarbete? Intervjuerna kommer att ske individuellt, självfallet kommer 

barnens svar att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en dik-

tafon. Anteckningar blir inte lika tillförlitliga som inspelade intervjuer då det är lätt att missa vikti-

ga saker. Det är endast Julia, Maria, vår handledare under examensarbetet samt examinatorn som 

kommer att ges tillgång till de inspelade intervjuerna. Intervjuerna kommer att sparas i tre måna-

der sedan kommer de att förstöras. I själva examensarbetet kommer inga riktiga namn att näm-

nas. 

Detta är helt frivilligt och upp till er föräldrar att bestämma i fall ert barn får vara med i under-

sökningen eller inte. 

Mitt barns namn:____________________________________________               

Ja, mitt barn får intervjuas till examensarbetet                                            

Nej, mitt barn får inte intervjuas till examensarbetet                       

 

Tack för att ni tog er tid till att läsa detta brev och vi hoppas nu på många intressanta och lärorika 

intervjuer! 

 

Med vänliga hälsningar  

Julia Hänninen Karlsson och Maria Fälth 
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9 Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

 Kan du berätta vad natur är?  

 Kan du ge exempel på vad natur är? 

 

 Vad ser du på bilden? 

 Finns det något på bilden som har med natur att göra? Vad? 

 På vilket sätt har det med natur att göra? 

 

 Vad tycker du är bra med det som du ser på bilden? 

 Vad är det som är bra med det? 

 För vem är det bra? 

 

 Vad tycker du är dåligt med det som du ser på bilden? 

 Vad är det som är dåligt med det? 

 För vem är det dåligt? 

 

 Vad menas med miljö? 

 Vad menas med miljöproblem? 

 

 

 

 

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

 Kan du berätta mer för mig.....?                             

 Hur tänker du då…..? 

 På vilket sätt…..? 

 Kan du beskriva.....?  
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10 Bilaga 3 
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