
 

 

 

 

KAN BARN GÖRA ANNAT ÄN 

ATT PLOCKA SKRÄP? 
En kvalitativ studie om förskollärares arbete med att barn ska skapa sig en 

förståelse av människans delaktighet i naturens kretslopp 

 

NATHALIE DUNGERT 

RANI NAMBIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 hp. 

 

Handledare: Victor Kvarnhall 

Examinator: Karin Franzén 

Termin VT19                     År 2019 



 

 

 
 

 

Akademin för utbildning, 

kultur och kommunikation 

 

   

SAMMANFATTNING 

 
Nathalie Dungert och Rani Nambiar 

 

KAN BARN GÖRA ANNAT ÄN ATT PLOCKA SKRÄP? 

En kvalitativ studie om förskollärares arbete med att barn ska skapa sig en förståelse 

av människans delaktighet i naturens kretslopp 

CAN CHILDREN DO ANYTHING OTHER THAN PICKING UP GARBAGE? 

A qualitative study about preschool teachers’ education so that children can create an 

understanding of their participation in the natural cycle of nature 

 

Årtal: 2019     Antal sidor: 29 

 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares förhållningssätt till att arbeta med 

att barn ska skapa förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp. Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare gav svar på studiens frågeställningar. 

Resultatet visar att förskollärarna har olika erfarenheter av och syn på sin 

naturkunskapsundervisning, både sin egen från skolan och den som de ska utföra. I 

resultatet ser vi att de intervjuade förskollärarna ser arbetet med naturens kretslopp som 

viktigt men att det kan vara komplicerat. Arbetssättet för att lära barn om sin delaktighet i 

naturens kretslopp varierade beroende på förskollärarnas kunskaper och intressen men en 

aktivitet som alla nämnde var att vistas i skogen, så att barnen får utforska den. 

Förskollärarna lyfte även upp fler arbetssätt, exempelvis att följa årstider och gräva ner 

material i jorden. Slutsatsen är att undervisningen om människans delaktighet i naturens 

kretslopp för barnen i förskolan får tydliga konsekvenser av förskollärarnas förhållningssätt 

till ämnet. 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine preschool teachers’ approach to work with 

children so that they can create an understanding of their participation in the natural 

cycle of nature. Qualitative semi-structured interviews with eight preschool teachers 

provided the answers to the study's issues. The results showed that the preschool 

teachers have different experiences of and view on science education. The results 

showed that the preschool teachers think of the natural cycle of nature as an 

important part of their mission but think that it can be complicated. The way to teach 

varied depending on the preschool teachers’ knowledge and interests but one activity 

that all of them mentioned was being in the forest so that the children can explore it. 

The preschool teachers discussed other ways of teaching, for example following the 

seasons and digging material into the soil. Our conclusion is that the education about 

humans’ participation in the natural cycle of nature is affected by the preschool 

teachers’ approach to the subject. 

 
Key words: natural cycle of nature, sustainable development, preschool teachers’ 

approach, teaching, variation theory 
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1. Inledning 

Världen rör sig i kretslopp och människan är en del av den. Vi både påverkar och 

påverkas av naturens kretslopp. Naturvårdsverket (2018a) pekar på att de snabba 

förändringar som sker i klimatet idag är på grund av människan. Luften och 

världshaven blir varmare samtidigt som isar smälter. Jordens framtid är beroende av 

att mänskligheten tar hand om den och ändrar sitt levnadssätt. Ett sätt att skapa en 

förändring på är genom att människor förstår den ömsesidiga påverkan som 

människor och miljö utövar på varandra. Med andra ord en förståelse av att vi 

människor är delaktiga i och beroende av naturliga kretslopp. Finns det en förståelse 

för varför något bör göras är det lättare att göra det. Det är en angelägen fråga att de 

generationer som nu växer upp anammar levnadssätt som är långsiktigt hållbara för 

jordens framtid. Förskollärare kan ha en viktig roll i detta genom att främja barns 

förståelse av sin “delaktighet i naturens kretslopp” (Skolverket, 2016, s. 7). 
 

Vi ser att det finns forskning som behandlar förskollärares arbete med 

naturkunskapsundervisningen i förskolan och förskollärares arbete med lärande för 

hållbarhet. Dock ser vi att frågan om hur förskollärare arbetar för att barn ska förstå 

sin delaktighet i naturens kretslopp är eftersatt. Forskning tyder på att förskollärare 

känner en osäkerhet kring sin kompetens inom naturvetenskap (Areljung, 2017). 

Undervisningen i naturkunskap blir på grund av osäkerheten av låg kvalitet och 

barns tankar om naturvetenskapliga fenomen bemöts inte i lika stor grad som deras 

tankar inom andra ämnen (a.a.). Av dessa skäl är det angeläget att fördjupa 

kunskapen om hur förskollärare förhåller sig till sitt uppdrag att arbeta med att barn 

ska förstå sin delaktighet i naturens kretslopp och vad förhållningssätten får för 

konsekvenser för undervisningen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka åtta förskollärares förhållningssätt till att arbeta 

med att barn ska skapa förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Studiens frågeställningar är: 

• Vilka förhållningssätt har de intervjuade förskollärarna till sitt uppdrag att 

undervisa i förskolan om människans delaktighet i naturens kretslopp? 

• Hur beskriver förskollärarna sin undervisning om människans delaktighet i 

naturens kretslopp? 

• Vilka konsekvenser får förskollärarnas förhållningssätt för undervisningen? 

1.2 Begreppsdefinition 

Naturens kretslopp är ett begrepp som används frekvent i studien. Begreppet 

används här för att förklara att allt i naturen hänger ihop och utifrån 

Nationalencyklopedins (2019) definition av kretslopp som att allt i ett kretslopp rör 

sig i en cirkel utan slut. Förhållningssätt är en term som används i denna studie. Vår 

definition på termen är någons synsätt och agerande gällande något. I studien 
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används termen pedagog i vår valda referenslitteratur som en person som arbetar i 

barngrupp i förskolan. En pedagog kan genom vår definition vara en förskollärare, 

barnskötare eller outbildad personal i barngrupp. 

1.3 Uppsatsens disposition 
Studien är uppdelad i sex kapitel. Efter introduktionen till studien presenteras 

bakgrunden. Där diskuteras den forskning och kunskap som är relevant för denna 

studie. Därefter presenteras metoden. I det kapitlet presenteras hur vi valde 

intervjupersoner samt hur vi gick till väga för att samla in empiri. Den valda 

analysmetoden, tematisk analys, diskuteras i förhållande till denna studie. Sedan 

presenteras hur tillvägagångssättet påverkar studiens kvalitet. I samband med 

planering av studien gjordes vissa etiska överväganden och dessa presenteras sist i 

kapitlet. Därefter presenteras studiens resultat där vi presenterar vad som 

framkommit ur intervjuerna. Därefter presenteras analysen av resultatet och till sist 

diskussionskapitlet med en metoddiskussion, en resultatdiskussion och en slutsats. 

Efter slutsatsen presenteras även förslag till fortsatt forskning. 

2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras en kortare bakgrund till klimatförändringar, klimatmål 

och barns delaktighet i sådant förändringsarbete. Därefter redovisar vi hur dessa 

klimatmål kommer till uttryck i läroplanen för förskolan. Till sist presenteras den 

tidigare forskning som är relevant för vår studie och även det teoretiska perspektiv 

som vi kommer använda oss av: variationsteorin. 

2.1 Klimatförändringar 

Cecilia Caiman och Iann Lundegård (2014) framhåller att barn är individer som 

själva kan styra och förändra saker. Vidare menar de att de katastrofer som sker idag 

gällande fattigdom, naturförändringar och förhöjda nivåer av koldioxid kräver att 

dagens barn får samhällets tillit till att få vara med och kämpa för hållbar utveckling. 

Den största utmaningen i Unescos arbete med utbildning för hållbar utveckling är att 

lyssna på dem som vanligtvis inte får inflytande men Caiman och Lundegård visar på 

att det är barnen som är den grupp som har störst potential att förändra 

klimatförändringarna. Som det ser ut nu får unga barn i sin utbildning ingen 

information om sin möjlighet att aktivt förändra de miljöproblem som diskuteras 

(a.a.). 
 

Den svenska regeringen har beslutat att anamma FN:s Agenda 2030 för hållbar 

utveckling och införliva agendans 17 globala mål i regeringens miljöpolitik. Sveriges 

miljöpolitik handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga 

gifter med hänsyn till både människor, djur och natur (Regeringsbeslut 

Fi2016/01355/SFÖ). Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är 

anpassat till ett förändrat klimat. Här redovisas de mål som är direkt 

klimatrelaterade och som vi tänker förskollärare kan vara med och arbeta för. 
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Mål 12 handlar om att “säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster” 

(Regeringsbeslut Fi2016/01355/SFÖ, s.24). Utbildning är en viktig hörnsten. Genom 

utbildning kan människor förvärva värderingar, kunskaper och färdigheter som 

möjliggör för dem att bidra till en hållbar utveckling. En annan hörnsten är 

information. Miljömärkningar och produktinformation möjliggör för konsumenter 

och andra aktörer att göra ansvarsfulla och hållbara val av produkter och tjänster 

samt att ställa om till mer hållbara livsstilar (a.a.). Mål 15 är att “skydda, återställa 

och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 

bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 

förlusten av biologisk mångfald” (Regeringsbeslut Fi2016/01355/SFÖ, s.27). 

Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och 

bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen (Naturvårdsverket, 2010). Att 

tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten och förnyelsebara 

råmaterial utan att undergräva biologisk mångfald genom att hållbart nyttja 

ekosystemtjänster och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser är därför viktiga 

utmaningar att ta sig an. 
 

Mål 13 handlar om att “vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 

klimatförändringarna och dess konsekvenser” (Regeringsbeslut Fi2016/01355/SFÖ, 

s.25). Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de 

ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, 

omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå 

mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius. Ett 

genomsnitt på två grader Celsius skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, 

mänsklig säkerhet, vattentillgång, hälsa samt ge ökad risk för väderrelaterade 

naturkatastrofer (a.a.). Om mängden utsläpp inte minskar beräknas en 

temperaturökning på 4 grader Celsius innan år 2100 (Naturvårdsverket, 2018b). 

Höga temperaturer i Sverige skulle påverka människan genom ökad risk för allergier, 

infektioner och vektorburna sjukdomar som gula febern och denguefeber 

(Naturvårdsverket, 2018c).  
 

Målen ger en konkret bild av vad det är som behöver göras och hur målen kan nås. 

Utifrån dessa mål ser vi hur människan är en del av naturens kretslopp och hur vi 

påverkas av klimatförändringarna och därmed hur viktigt det är att ta frågorna på 

allvar. Genom att leda in barnen i ett nytt levnadssätt kan samhället gå mot en riktig 

förändring eftersom det inte är lika lätt att förändra redan invanda vanor och därför 

är det av stor vikt att arbeta medvetet med dessa frågor i förskolan. 

2.2 Styrdokument 
Förskolans läroplan betonar följande angående miljön: 

 

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

nutid och i framtid. (Skolverket, 2016, s. 7). 

 

Vidare lyfts det fram att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett intresse 

och en förståelse av sambanden i naturen, naturens kretslopp samt av hur 

människor, samhälle och natur ömsesidigt påverkar varandra (Skolverket, 2016, s. 

10). Förskolan ska även sträva efter att barn utvecklar förmågan att utforska och 

samtala om naturkunskap (a.a.). Utifrån det läroplanen framhåller kan det ses som 

väsentligt att förskollärare arbetar med förståelsen av naturens kretslopp och hur 

människan både påverkar och påverkas av naturen. Dock är det upp till varje 

förskollärare att tolka hur undervisningen ska gå till. 

2.3 Tidigare forskning 
Här presenteras den tidigare forskning som är relevant för studien. För att hitta 

forskning använde vi oss av databaserna ERIC, SwePub och DiVA. Sökorden 

varierade i de olika sökningarna då vi ville få fram forskning om olika inriktningar i 

ämnet. De ord som användes frekvent var ”child*”, ”pre-school”, ”teach*”, ”nature”, 

”ecosystem” och ”science”. Vi sökte på engelska ord eftersom vi efter några sökningar 

på svenska insåg att det inte fanns mycket forskning om ämnet på svenska. Eftersom 

vi endast ville ha vetenskapliga artiklar valde vi som krav att resultaten på våra 

sökningar skulle vara refereegranskade. Ett annat krav var att artiklarna skulle ha en 

fulltext tillgänglig. För att slippa gå igenom varje artikel som kom upp läste vi först 

rubrikerna för att sålla bort de som vi direkt kunde se var irrelevanta. Därefter läste 

vi sammanfattningen på de artiklar som vi ansåg kunna vara användbara för vår 

studie. 

2.3.1 Naturkunskapsundervisning i förskolan 

Sofie Areljung (2017) pekar på att det finns en svårighet för pedagoger i förskolan att 

möta de idéer barn har om samband i världen, eftersom de vet att naturvetenskapliga 

fenomen har en förklaring. Dels ligger svårigheten i att de känner bristande 

kunskaper inom ämnet men även i oviljan att bemöta barns idéer som rätt eller fel. 

Pedagoger vill, istället för att ge en korrekt förklaring av fenomen, låta barnen 

undersöka och resonera fritt i leken. Dilemmat löses ibland genom att inte använda 

sig av de naturvetenskapliga förklaringarna i naturkunskapsundervisningen. Även 

förskollärarna i studien av Agneta Ljung-Djärf, Andreas Magnusson och Sam 

Peterson (2014) kände sig obekväma med att använda naturvetenskapliga begrepp 

men såg när de började använda korrekta begrepp att barnen istället förstod lättare. 

Barnens intresse ökade när de använde begreppen, medan förskollärarna tidigare 

hade varit oroliga för att användningen av begrepp skulle minska intresset för 

naturvetenskapliga fenomen. Ljung-Djärf m.fl. såg att under studiens gång 

utvecklade pedagogerna en ny strategi för hur undervisningen skulle läggas upp. 

Fokus gick från vad pedagogerna skulle göra till hur barnen uppfattar det som görs. 

Tidigare uppfattade inte alltid pedagogerna att barnen inte tog till sig det som var 

lärsituationens fokus. 
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Förskollärarna i en studie av Ornitc Spektor-Levya, Yael Kesner Barucha och Zemira 

Mevarech (2013) hävdar att lärare bör uppmärksamma barns intressen och svara 

med respekt och allvar på de frågor som barnen har. Eftersom lärare är förebilder för 

barnen anser förskollärarna att de själva behöver visa spänning och nyfikenhet för att 

det ska smitta av sig på barnen. Nyfikenhet hos barnen kan hjälpa dem att utveckla 

kunskap, hävdar förskollärarna. De anser också att deras roll är att rikta barnens 

uppmärksamhet på vetenskapliga fenomen för att hjälpa barnen i deras 

observationer. Några förskollärare svarade att det är viktigt att använda 

naturvetenskapliga begrepp och ord för att skapa nyfikenhet hos barnen. Andra 

förskollärare menade att lärande om naturvetenskapliga fenomen bör integreras i 

förskolans värld genom att lära genom lekar, demonstrationer och berättelser. Å 

andra sidan har Kristina Andersson och Annica Gullberg (2012) utfört en studie där 

de problematiserar naturkunskapsundervisning i förskolan och hur pedagoger lär ut 

naturvetenskap och de kom fram till att det inte är av stor vikt att barn i förskolan lär 

sig begrepp och kan förklara fenomen. Det som är viktigt är istället att fenomenen 

utforskas på ett lekfullt sätt där barnen får erfarenheter som de senare kan bygga sina 

kunskaper på. Pedagoger i förskolan borde, enligt författarna, känna att de 

observationer och experiment de erbjuder barnen är nog istället för att känna sig 

otillräckliga i att undervisa i naturkunskap. Författarna visar på tidigare forskning 

som påstår att barns tidiga erfarenheter spelar stor roll för kunskapsutvecklingen 

senare i livet. Även studien av Spektor-Levya m.fl. visar att de flesta förskollärare 

anser att naturkunskapsundervisningen ska börja i förskolan eftersom 

undervisningen i förskolan har en stor påverkan på barnens framtida attityd till olika 

ämnen. 
 

Areljung (2017) ser en skillnad i att områden som vänskap och exkludering bemöts 

med diskussioner om rätt och fel i högre grad än naturvetenskapsområdet. 

Anledningen till detta, menar Areljung, är att felaktiga idéer kring naturvetenskapliga 

fenomen inte ses som kritiska eftersom resultatet visar att pedagogerna kopplar en 

tidsaspekt till barns lärande om naturvetenskap och att skolan har lärandemål som 

alltså behandlas när barnen är äldre. Pedagogerna tänker att 

naturkunskapsundervisningen i förskolan därför inte behöver vara riktad mot ett 

specifikt mål. De tankar och synsätt barn har, tillsammans med de dialoger och 

aktiviteter som sker på förskolan, påverkar barnens meningsskapande och förståelse 

av jorden och det liv som finns här (Ärlemalm-Hagsér, 2013). Utifrån en koppling till 

det Areljung (2017) diskuterar verkar det alltså viktigt att möta de tankar och idéer 

barn har om naturvetenskapliga fenomen men Eva Ärlemalm-Hagsér (2013) visar att 

barns stora frågor om människans relation till naturen sällan berörs i förskolan, trots 

att det sker diskussioner om att vara rädd om och respektera naturen. Ärlemalm-

Hagsér visar på att barnens egna röster inte får ta plats medan Areljung ser att flera 

pedagoger låter barn diskutera och förhandla idéer med varandra samtidigt som 

pedagogerna försöker förklara utifrån riktig fakta. 
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Ärlemalm-Hagsér (2013) visar i sin studie att förskolors utomhusvistelse ofta ses som 

en naturlig tid för barnen att utveckla en relation med naturen, genom utforskande 

med kropp och sinne. Även Spektor-Levya m.fl. (2013) och Areljung (2017) ser att 

flera förskollärare betonar att barn i förskolan ska få uppleva och lära sig om 

fenomen med alla sinnen. Enligt Ärlemalm-Hagsér (2013) påstår pedagogerna i 

hennes studie att utomhusvistelsen utvecklar barnens medvetenhet kring miljön 

automatiskt. 

 

Spektor-Levya m.fl. (2013) har gjort en studie där de undersöker 146 förskollärares 

attityder till att undervisa i naturkunskap. Majoriteten av förskollärarna i studien 

menar att undervisningen mest utgår från det konkret synliga: växter. Flera 

förskollärare nämner också att årstider, väder och djur ingår i stor del av 

undervisningen. Även Ärlemalm-Hagsér (2013) visar i sin studie att endast två av 21 

förskolor betonar barns djupare lärande om naturens kretslopp och människans 

delaktighet. En förskola beskriver sitt arbetssätt där barnen är involverade i arbetet 

med att sortera sopor, återvinna, kompostera, så och skörda. Barnen får även göra 

upptäckter om växter och djur i naturen genom att exempelvis följa förändringar i 

årstiderna. Genom detta arbetssätt anser förskolan att barnen får följa hela processen 

i naturen. En annan förskola berättar att de arbetar för att barnen ska få en förståelse 

för kretsloppet och hur beroende människan är av att planeten mår bra. 

 

Areljung (2017) pekar på forskning som hävdar att förskollärarstudenter och 

pedagoger i förskolan har dåliga minnen från naturkunskapsundervisningen när de 

själva gick i skolan och Spektor-Levya m.fl. (2013) visar att endast 16 % av 

förskollärarna i sin studie anser att de egna kunskaperna inom naturvetenskap är 

bra. Spektor-Levya m.fl. ser att det finns en koppling mellan förskollärares egna 

kunskaper och hur de känner kring att undervisa i naturkunskap. Förskollärarna som 

anser sig ha goda kunskaper har även en positiv attityd till att undervisa i ämnet.  

2.3.2 Lärande för hållbar utveckling 

Eva Ärlemalm-Hagsér och Bodil Sundberg (2016) har utfört en studie som syftar till 

att undersöka ”hur förskolepersonal uppfattar och ger uttryck för begreppen hållbar 

utveckling och miljöundervisning, samt hur de beskriver det praktiska arbetet i 

relation till begreppen” (s.141). I studien framkommer det att båda begreppen 

förknippas med att återvinna, källsortera och ta hand om naturen och dess resurser. 

Respondenterna kopplar arbetet med hållbar utveckling till ett framtidsperspektiv, 

att det är viktigt för framtida generationer. Några svar betonar lärandet om att värna 

om ekosystemet och den biologiska mångfalden. Även Ärlemalm-Hagsér (2013) 

redovisar att förskolorna i hennes studie berättar att de arbetar med att barnen ska 

lära sig att ta hand om miljön men utan att definiera vad det betyder. Hon hävdar 

därför att pedagogers didaktik behöver analyseras för att visa att de tar lärande för 

hållbar utveckling på allvar. Ärlemalm-Hagsér och Sundberg associerar majoriteten 

av svaren i sin studie till en normativ miljöundervisningstradition, vilket innebär att 

lärandet om ens beteende i miljön görs proaktivt, men ser även att vissa 

undervisningstillfällen är faktabaserade, vilket innebär att de lär om naturen i 
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naturen. En pluralistisk undervisningstradition, där olika åsikter och tankar lyfts 

upp, ser författarna inte i någon av respondenternas svar. Trots att den normativa 

miljöundervisningstraditionen dominerar i svaren ser Ärlemalm-Hagsér och 

Sundberg att majoriteten av förskolorna ser naturmöten som en självklar del av 

verksamheten. Runt 80 % av respondenternas barngrupper undersöker 

naturmaterial och naturområden minst en gång i månaden. Över 90 % av 

respondenterna hade under året läst böcker och pratat om naturen. Författarna 

avslutar med att betona att det inte finns enkla svar och lösningar på frågor om 

denna komplexa värld.  

2.3.3 Barns lärande om naturkunskap 

Ljung-Djärf m.fl. (2014) visar i sin studie gällande barns lärande om förmultning att 

barn verkar vara förvirrade i hur naturen själv kan bryta ner materia. De visar även 

att barnen i studien inte förstod skillnaden mellan olika material och varför vissa 

saker kan brytas ner av naturen medan andra inte kan det. En tredje svårighet som 

lyfts upp är de olika delarna i en nedbrytningsprocess och alla organismer som 

arbetar tillsammans hela tiden, utan slut. Resultatet i studien visar att lek och fantasi 

inte var nödvändigt för att få barnen intresserade av det naturvetenskapliga 

fenomenet.  
 

Marida Ergazaki och Eirini Andriotou (2010) har gjort en studie där de intervjuade 

förskolebarn kring olika händelser i naturen för att få syn på barnens kunskaper och 

tankar. En del av intervjun handlade om en bild på en skog som brinner och barnens 

tankar om skogsbranden. Resultatet visar att nästan 69 % av barnen relaterade 

skogsbranden som något negativt för djuren. Svaren handlade om att djuren förlorar 

sitt hem och kanske dör. Barnens svar handlade till mindre del om att människor 

eller växter påverkas. I diskussioner om människor som fångar harar, sniglar och fisk 

nämnde drygt 70 % av barnen att detta påverkar andra djur som vill äta de djuren. 

Majoriteten av barnen såg även en långsiktig ekologisk påverkan om människan 

skulle fånga alla harar, sniglar eller fiskar. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Teorin som har valts som utgångspunkt i studien är variationsteorin, vilket är en teori 

om hur lärande går till (Kroksmark, 2011). Variationsteorin härstammar från 

fenomenografin (Kullberg, Runesson, Marton, Vikström, Nilsson, Mårtensson & 

Häggström, 2016) vilket är en forskningsmetod som syftar till att beskriva, analysera 

och förstå erfarenheter och upplevelser (Marton, 1981). Upplevelsen av något baseras 

på vad som är synligt för individen och lärande uppstår när det sker en förändring i 

vad som är synligt, menar Ference Marton (1981). Förskolläraren identifierar först de 

kritiska delarna för att barnen ska utveckla en förståelse av något och hur hen ska 

hjälpa barnen att uppleva och urskilja delarna. För att identifiera och förstå behöver 

förskolläraren komma underfund med vad barnen först behöver lära och hur barnen 

upplever fenomenet. Metoden för hur fenomenet ska läras ut bestäms alltså utifrån 

det som anses vara det kritiska i lärprocessen. Författaren betonar dock att läraren, 

innan hen planerar undervisningen och identifierar de kritiska aspekterna, behöver 
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gå till sin egen kunskap och utifrån den definiera lärobjektet. Det en lärare tror sig 

veta påverkar hens handlingar, attityder och upplevelser (a.a.). 
 

Angelika Kullberg, Ulla Runesson Kempe och Ference Marton (2017) redovisar att 

variationsteorin handlar om hur lärare kan hjälpa barnen att hantera nya fenomen 

och situationer på bästa sätt. Fokus ligger även på vad som är möjligt att lära i olika 

situationer och vad som inte är möjligt att lära. Samspelet mellan elev och lärare 

betonas som viktigt i lärprocessen. Något som har visat sig vara givande i en 

lärsituation är att läraren visar olika saker samtidigt och jämför dem, istället för att 

först visa den ena saken och sedan den andra (Kullberg m.fl., 2016). Arbetssättet att 

jämföra och påvisa likheter och skillnader är en tanke som är viktig inom 

variationsteorin. Kullberg m.fl. (2016) beskriver att någon inte kan lära sig vad ”lång” 

innebär om hen aldrig får uppleva och jämföra olika längder. Variationen i längder 

hjälper barnen att bilda en förståelse för längd och vad som kan uppfattas som långt.  

 

Kullberg m.fl. (2017) betonar att fenomen upplevs olika av olika personer och därför 

kan de kritiska aspekterna skilja sig från barn till barn. En aspekt som betonas i 

variationsteorin är att barn inte alltid lär sig det som läraren har planerat för utan att 

de kan ha uppfattat undervisningen på ett felaktigt sätt eller har lärt sig något annat 

(Kullberg m.fl., 2017) och att läraren måste vara uppmärksam på barns lärande 

(Kullberg m.fl., 2016). Av denna anledning behöver undervisningssituationerna 

analyseras (Kullberg m.fl., 2017). 
 

För studien är det teoretiska perspektivet relevant då teorins fokus ligger på att 

undersöka vad det är barn ska lära sig och hur det bäst lärs ut. Studien syftar till att 

undersöka förskollärares förhållningssätt till att undervisa så att barnen kan skapa 

sig förståelse av människans delaktighet i naturens kretslopp samt hur de lär ut. 

Frågeställningarna söker svar på hur förskollärarna tänker och arbetar kring 

fenomenet samt hur förhållningssättet påverkar undervisningen. För att barnen ska 

skapa ny förståelse behöver de se naturens kretslopp och sin delaktighet på ett nytt 

sätt och detta är en av huvudtankarna i variationsteorin, hur något som är osynligt 

för barnen blir synligt. 

3. Metod 
I detta kapitel presenteras urvalet och proceduren i empiriinsamlingen samt hur 

empirin har analyserats. Sist i kapitlet diskuteras studiens validitet, reliabilitet och de 

etiska överväganden som gjorts i samband med empiriinsamlingen. 

3.1 Urval 
Då förskollärare är de som har det övergripande pedagogiska ansvaret för 

förskoleverksamheter (Skolverket, 2016), var ett första urvalskriterium att deltagarna 

skulle vara yrkesaktiva förskollärare. Att vi endast sökte yrkesaktiva förskollärare 

beror på att vi ville få svar på hur de beskriver sitt arbete och inte få exempel på hur 
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de har arbetat eller kommer arbeta. Att söka intervjupersoner som anses vara 

relevanta för frågeställningarna kallas för ett målinriktat urval (Bryman, 2011). 

 

Vi besökte 13 förskolor i en medelstor svensk kommun och delade ut missivbrev (se 

bilaga 1) med hopp om att åtta förskollärare skulle höra av sig. Tyvärr var det bara en 

förskollärare från de besökta förskolorna som ville ställa upp på en intervju. Vi sökte 

oss av denna anledning till fler förskolor samt förskolor i andra kommuner. En av 

förskollärarna från de förskolorna tackade ja.  

 

Då vi inte hade så mycket tid på oss för att vänta in ytterligare svar eller söka nya 

förskollärare att fråga så valde vi att göra ett bekvämlighetsurval, som innebär att 

välja ut individer som finns tillgängliga (Bryman, 2011). Vi tog kontakt med 

förskollärare som vi har fått kontakt med genom utbildningen eller tidigare 

arbetslivserfarenhet. På detta sätt fick vi ihop sex förskollärare till att intervjua. 

3.2 Procedur 
Som metod för empiriinsamlingen valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

eftersom studiens syfte söker svar på förskollärares förhållningssätt. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren förbereder ett antal 

intervjufrågor men är flexibel för intervjupersonens svar samt ställer relevanta 

följdfrågor (Bryman, 2011). Att undersökningen är kvalitativ innebär att den söker 

svar på intervjupersonernas ord och tolkningar av något (a.a.). 

 

I intervjuerna ställde vi spontana följdfrågor som gjorde att intervjupersonerna 

kunde utveckla sina svar. Intresset i intervjuerna låg alltså i vad intervjupersonen 

svarade och det hen lyfte som viktigt. Den intervjuguide som förbereddes (se bilaga 

2) följdes eftersom vi genomförde fyra intervjuer var. Vi ville se till att få svar på 

grundfrågorna utifrån viljan att kunna svara på frågeställningarna. Valet att endast 

en av oss skulle delta vid varje intervju grundade sig i oviljan att sätta 

intervjupersonen i underläge. För att intervjupersonerna skulle kunna svara ostört 

intervjuades varje intervjuperson för sig. Intervjuerna spelades in på våra privata 

mobiltelefoner så vi kunde ha största möjliga fokus under intervjun men även för att 

ha möjlighet att lyssna på intervjuerna igen när empirin skulle sammanställas och 

kodas. En intervju skedde via telefon då det inte gick att få till den på annat sätt. 

Resterande intervjuer gjordes öga mot öga. 
 

Vi förstår att de olika sätten att intervjua kan påverka resultatet av intervjuerna, till 

exempel att det är lättare att avsluta en intervju som sker via telefon (Bryman, 2011). 

På grund av våra svårigheter med att få intervjupersoner kände vi att 

telefonintervjuer var bättre än för få intervjuer. Även telefonintervjun spelades in 

men då via ljudupptagning på intervjuarens privata dator. Telefonintervjun skapade 

en mer ansträngd känsla än de andra intervjuerna på grund av att intervjuaren inte 

var van att intervjua över telefon. Det kändes en skillnad från de intervjuer som 

skedde öga mot öga eftersom vi där kunde påverka stämningen genom leenden och 
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nickningar. Dock var inte känslan i telefonintervjun negativ utan den kändes positiv 

och intervjupersonen gav utförliga svar. I transkriberingarna av intervjuerna ses 

ingen skillnad i hur uttömmande svaren var beroende på hur intervjun gjordes. Vissa 

av de intervjuer som skedde öga mot öga var kortare än telefonintervjun och vissa var 

längre. Vi har inte känt att det var en nackdel att göra en intervju via telefon. 

3.3 Empirianalys 
Tematisk analys är den analysmetod som har använts i studien. Det centrala i denna 

metod är att söka efter teman för att ordna resultatet och det görs genom att flera 

gånger läsa transkriberingarna av intervjuerna (Bryman, 2011). Temana lägger 

grunden för det resultat som ska skrivas fram. Bryman (2011) visar på att det finns 

teman och subteman, där subteman är mindre teman som tillsammans bildar ett 

stort. I analysen har vi sökt efter likheter och skillnader samt kritiska aspekter i 

empirin. 

 

Transkriberingarna av denna studie organiserades, tematiserades och analyserades. 

Vi läste först noggrant igenom varje transkribering där vi såg vad som var det 

centrala i varje intervju. De centrala delarna från varje intervju jämfördes med 

varandra och bildade våra subteman. Utifrån dessa delar gjorde vi en färgkodning i 

de utskrivna transkriberingarna. Vi färgkodade enskilt först alla intervjuer för att 

sedan kunna jämföra tillsammans. Sammanställningen bildade våra tre teman som 

lade grunden för hur resultatet skulle läggas upp. 

 

När resultatet var tydligt för oss analyserade vi det utifrån det valda teoretiska 

perspektivet. Fokus låg på vad som sades i intervjuerna och inte på hur det sades, 

vilket Bryman (2011) redovisar är hur empiri behandlas inom tematisk analys. I 

tematiseringen av transkriberingarna sorterade vi ut det som inte var relevant för 

studiens syfte. Vi ville se till att onödig information som inte hade med studiens syfte 

att göra inte redovisades i resultatet. 

3.4 Validitet 
Bryman (2011) redovisar att validitet handlar om huruvida studien verkligen har 

undersökt det den säger sig undersöka, i detta fall förskollärares förhållningssätt till 

att arbeta med att barn ska skapa förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Validitet används oftast i kvantitativa studier men går att överföra till kvalitativa 

studier genom att diskutera studiens trovärdighet (a.a.).  

 

För att stärka validiteten i vår studie har vi under skrivandets gång kontrollerat att 

resultatet svarar på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kan dock inte konstatera 

att resultatet i denna studie är generaliserbart då studien enbart redovisar åtta 

förskollärares förhållningssätt. Åtta förskollärares förhållningssätt kan inte ge en 

generell bild av hur det ser ut i hela Sverige exempelvis. 
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Genom att vi tolkade varje intervju enskilt och sedan jämförde de enskilda analyserna 

ökade vi trovärdigheten i studien då vi såg att våra tolkningar av intervjuerna liknade 

varandra. Att vi tolkade intervjuerna på liknande sätt gör att resultatet av empirin får 

ökad trovärdighet.  

3.5 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet och följdriktighet (Bryman, 2011). På 

grund av att en kvalitativ undersökning, som denna studie är, inte behandlar mätbara 

parametrar kan studiens reliabilitet bli försvagad. En aspekt som bidrar till en hög 

reliabilitet är om resultatet av studien skulle bli likadant om den gjordes om vid ett 

annat tillfälle. 

 

För att bidra till ett högt samband mellan resultaten från studierna behöver 

intervjuaren gå in i samma sociala roll som den första intervjuaren gjorde (Bryman, 

2011). Detta anser vi dock inte är möjligt då vi själva är människor och vi har 

intervjuat människor. Det vi säger och hur vi reagerar varierar från dag till dag och 

beroende på vilken person vi talar med. Skulle någon försöka göra om denna studie 

skulle resultatet med stor sannolikhet inte bli likadant. Kroppsspråk, ansiktsuttryck 

och uppmuntran i form av leenden och nickningar påverkar omedvetet de svar som 

ges och de frågor som ställs. Vi ser även att förskollärares förhållningssätt och 

arbetssätt kan förändras över tid och att de därför kan ge andra svar vid en senare 

intervju.  

 

Intervjuerna gjordes enskilt med varje intervjuperson och vi deltog ensamma vid 

varje intervjutillfälle. Detta gjorde att vi spontant inte kunde tolka 

intervjupersonernas svar tillsammans. Vi läste dock alla transkriberingar och 

analyserade dem tillsammans så att vi båda fick ta del av de ordagranna svaren av 

varje intervju. Att författarna av en studie kommer överens om hur intervjuerna ska 

tolkas kan enligt Bryman (2011) öka studiens kvalitet. Bryman betonar dock att 

reliabiliteten är som mest aktuell i en kvantitativ undersökning eftersom mätning 

inte är i fokus i en kvalitativ undersökning. 

3.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) och Bryman (2011) diskuterar etiska krav som finns i 

samband med studier. Kraven är riktlinjer som vi har diskuterat för att behandla 

deltagarna i studien på ett etiskt vis. I detta avsnitt presenteras de etiska kraven och 

hur vi har beaktat dem i studien. 

 

Informationskravet innebär att studiens författare informerar intervjupersonerna om 

studiens syfte och vad deras deltagande innebär samt att deltagandet är frivilligt och 

att de när som helst kan avbryta sitt deltagande (Bryman, 2011). Informationen gav vi 

till intervjupersonerna genom missivbrevet och de fick själva tacka ja om de ville 

ställa upp på en intervju. Det ställdes inga krav på de deltagande utan de tillfrågade 

förskollärarna hade rätt att tacka nej till att delta, vilket beskrivs som 
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samtyckeskravet (Bryman, 2011). Vi berättade även via missivbrevet hur intervjun 

skulle gå till och att den skulle komma att spelas in. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om intervjupersonerna förvaras 

oåtkomligt för obehöriga och inte sprids till obehöriga (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2017). Endast vi som skriver studien kommer veta 

intervjupersonernas namn, ålder, kön och arbetsplats. De namn som finns i studien 

är påhittade och könsneutrala. Denna information fick intervjupersonerna i 

missivbrevet så att de kunde känna sig trygga med sitt deltagande. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast används i den studie 

intervjupersonerna har tackat ja till att delta (Bryman, 2011) och detta informerades 

intervjupersonerna om genom missivbrevet. De digitala inspelningarna raderades vid 

studiens avslut. 

 

Valet att i studien inte tala om vilket kön varje intervjuperson har grundade sig i att vi 

inte ansåg att det hade betydelse för studien samt att det ökade anonymiteten för 

deltagarna. Vi förstår att deltagarnas kön kan vara av intresse för de som läser 

studien men vi anser inte att deltagarnas kön är av betydelse för studiens resultat. Vi 

berättade i missivbrevet, som varje intervjuperson fick läsa, att deras kön skulle vara 

osynligt i studien så de fick den informationen innan de tackade ja. 

4. Resultat 
Här presenteras resultatet som framkommit ur intervjuerna. Först presenteras 

intervjupersonerna för att ge dig som läsare en bild av dem. Namnen är påhittade och 

könsneutrala. Sedan presenteras resultatet utifrån tematiseringen som har gjorts. De 

tre kategorierna är förskollärarnas förhållningssätt, förskollärarnas utbildning och 

förskollärarnas undervisning. Första kategorin, förskollärarnas förhållningssätt, 

presenterar intervjupersonernas förhållningssätt där vi lyfter deras tankar, 

kunskaper och syn på ämnet. I den andra kategorin, förskollärarnas utbildning, 

presenteras intervjupersonernas utbildning och erfarenheter av naturkunskap. Sista 

kategorin, förskollärarnas undervisning, presenterar hur intervjupersonerna 

beskriver sin undervisning i naturkunskap i förskolan så att barnen får en förståelse 

av sin delaktighet i naturens kretslopp. 
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Fiktivt namn Arbetsaktiva år i förskolan Ålder på barnen 

Kim 5 år 3-5 år 

Alex 11 år 1-3 år 

Robin 16 år 3-5 år 

Charlie 34 år 3-6 år 

Sam 20 år 1-3 år 

Taylor 26 år 3-6 år 

Mika 21 år 1-3 år 

Jamie 30 år 3-6 år 

 

4.1 Förskollärarnas förhållningssätt 

Tre av intervjupersonerna, Kim, Robin och Charlie, nämnde att det är viktigt att 

arbeta med förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp och Kim betonade 

särskilt att arbetet med människans delaktighet i naturens kretslopp är viktigt för att 

barnen ska få goda värderingar och förstå följderna av att förstöra miljön.  
 

Alex, Robin, Charlie och Mika anser sig ha tillräckliga kunskaper inom 

naturvetenskap och naturens kretslopp för att kunna undervisa om det i förskolan. 

Alex menade dock att hen ibland behöver läsa på om det är något specifikt hen ska 

undervisa om. Robin berättade att hen har grundläggande kunskaper så att hen kan 

dela med sig av dem till de yngre barnen men att hen inte har förståelse för större 

fenomen och begrepp inom naturvetenskap. Taylor anser sig ha bristfälliga 

kunskaper men vill öka kunskaperna genom fortbildning. Sam menade att hen inte 

har några kunskaper i naturvetenskap och att det beror på att hen inte har fått någon 

utbildning i ämnet. Kim och Jamie anser sig ha goda kunskaper och uttrycker ett eget 

intresse för ämnet. Jamie uttryckte att hen har märkt att hens arbetskamrater känner 

sig osäkra inom ämnet men att när de börjar läsa på så lär de sig fort. Hen har 

upptäckt att flera kollegor inte vågar lita på sin förmåga på grund av att de känner att 

de inte kan. Jamie betonade även att hen anser att förskollärare överlag behöver 

större kunskaper inom människans delaktighet i naturens kretslopp: 

 

Och jag tycker att det behövs kanske ännu mer kunskaper inom... om man säger... 

förskolan. Vi har halkat efter, i alla fall på vissa förskolor. För många blir osäkra också 

fast man behöver inte va det, det är inte så himla svårt. Det är inte det, man måste bara 

våga lite. 
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När intervjupersonerna beskrev sina tankar om naturens kretslopp nämnde Kim, 

Alex, Robin, Charlie, Mika och Jamie att allt i naturen går runt. Flera av dessa gav 

exempel på de mindre kretsloppen som vattnets kretslopp och näringskedjan. En av 

de som inte nämnde att allt i naturen går runt, Taylor, gav också exempel på att 

vattnets kretslopp och näringskedjan är en del av naturens kretslopp. Sam betonade 

att det är viktigt att vara rädd om naturen. Alla intervjupersoner utom Jamie nämnde 

årstider som en del av naturens kretslopp. När intervjupersonerna uppmanades att 

beskriva sina tankar om människans delaktighet i naturens kretslopp handlade de 

övervägande svaren om att inte skräpa ner och att återvinna. Flera intervjupersoner 

nämnde att människan påverkar djuren, jorden och naturens kretslopp, till exempel 

menade Charlie att delaktighet i naturens kretslopp innebär att ”vi människor och, i 

det här fallet då, de barn som vi undervisar [är] delaktiga och [...] kan påverka 

mycket av det som sker i naturen”. Majoriteten av intervjupersonerna anser att 

naturen är djurens hem och att vi därför måste vara rädda om den och inte slänga 

skräp till exempel. Alex beskrev detta: 

 

Vi blir som gäster i naturen […] hur beter man sig när man kommer ut i naturen... det är 

inte okej och dra bort mossa till exempel eller slå på träden eller... förstöra. Utan det är 

ju deras och djurens hem liksom så då får man visa respekt om man vill vara delaktig i 

naturen. 

 

Charlie betonade att även människor är beroende av att vi spar på jordens resurser 

och att det är farligt även för människan att det kastas skräp på marken. Jamie anser 

att människan är en del av naturens kretslopp på så sätt att vi behöver vara rädda om 

människor, djur och natur för att alla är delaktiga. Hen sa att människan är beroende 

av syre och att vi behöver bevara jorden för att ha fortsatt tillgång till den. Hen 

nämnde även att hen försöker förmedla detta till barnen: 

 

Man går igenom att träden och... att de är jätteviktiga för att vi ska få våran luft och syre 

och man försöker berätta på ett lättare sätt och att vi är i behov av djuren och de av oss 

och alla småkryp också. Att allt är... länkas samman, vi behövs alla. 

 

Förskollärarnas förhållningssätt till att arbeta med att barn ska skapa sig förståelse 

för sin delaktighet i naturens kretslopp skiljer sig då de beskrev olika intresse för och 

kunskaper inom ämnet. Majoriteten av intervjupersonerna beskrev att de har 

bristfälliga kunskaper inom naturkunskap och människans delaktighet i naturens 

kretslopp. De flesta beskrev även att de inte har något eget intresse för ämnet, endast 

två personer berättade om sitt eget intresse och sina kunskaper. Intervjupersonerna 

visar förståelse för naturens olika kretslopp som till exempel vattnets och växternas. 

Det som skiljer sig är uppfattningen om människans delaktighet i naturens kretslopp 

och hur vi människor även är beroende av dessa kretslopp. Majoriteten nämnde hur 

människan påverkar naturen men inte hur den påverkar oss tillbaka. 
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4.2 Förskollärarnas utbildning 

Robin och Charlie nämnde att de har gått fortbildning inom Friluftsfrämjarna och 

beskrev den som positiv eftersom utbildningen gav användbar och konkret kunskap. 

Även Jamie har gått flera olika fortbildningar, bland annat Science Center-pedagogik.  
 

Alla intervjupersoner utom Jamie beskrev negativa erfarenheter från skolans 

naturkunskapsundervisning. Fem av intervjupersonerna, Alex, Robin, Charlie, Sam 

och Taylor, har negativa erfarenheter även från gymnasiet och högskolans 

naturkunskapsundervisning. Mika och Jamie har bra erfarenheter från gymnasiet 

och högskolan medan Kim endast har bra erfarenheter från högskolan. Mika, Jamie 

och Kim nämner inspirerande och engagerade lärare som en anledning till att 

undervisningen var bra. Alla intervjupersoner som nämnde någon form av negativ 

erfarenhet relaterade den erfarenheten till att de anser att lärarna var dåliga. Kim sa 

detta om sina upplevelser av naturkunskapsundervisningen i skolan ”Den var inte 

jättebra [...] jag vet att den inte var jätterolig. Vi hade ingen jättebra lärare heller...”. 

Upplevelsen från högskolan var bättre enligt Kim:  
 

När vi hade naturvetenskapskursen på utbildningen så fick vi jättemycket information 

och pratade jättemycket om det [...] jag tycker den var väldigt givande. Vi hade ju 

jättebra lärare [...] alltså det var så kul att lyssna på så man blev så intresserad. Den var 

jättebra, den kursen. 

 

Det finns alltså viss variation i deltagarnas egen utbildning i naturkunskap och deras 

erfarenheter av denna. Men det som genomgående framkommer är att 

erfarenheterna är av negativa slag. Fortbildningarna däremot upplevdes som positiva 

och givande för yrket. 

4.3 Förskollärarnas undervisning 

Samtliga intervjupersoner menade att en betydande del i undervisningen om 

delaktighet i naturens kretslopp är att vistas ute i naturen. Taylor förklarar varför hen 

går ut med sin barngrupp i naturen: 
 

Om jag går till skogen, då måste vi ju prata om det vi har... där vi befinner oss. annars 

blir det så mycket teoretiskt så det hamnar ju liksom långt över barnens förmåga ens en 

gång [...] det ska finnas relevans... i det man håller på med. 

 

Alex anser att det är lättare för barnen att lära om naturen i naturen: ”det är lätt för 

dem att förstå också om man är på plats”. Detta nämnde även fler av 

intervjupersonerna. Flera intervjupersoner berättade även att de återvänder till 

samma plats året runt för att se skiftningar i naturen. Något som flera 

intervjupersoner tog upp är att barnen får upptäcka och utforska naturen med hela 

kroppen och alla sinnen. Robin menade att ”det man lär med kroppen kommer upp i 

knoppen”. En aktivitet som majoriteten av intervjupersonerna nämnde som 

regelbunden är att plocka skräp och återvinna. Samtliga nämnde att de deltar i 

skräpplockardagarna som Håll Sverige Rent anordnar. 
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De som gått Mulle-utbildning, Robin och Charlie, anser att de där fick användbara 

redskap som de kunde använda i arbetet med barns förståelse för naturens kretslopp.  

De båda berättade att de använder lekar och övningar för att lära om djuren och 

naturen. Charlie sa att övningarna är till för att öka förståelsen: ”även för de mindre 

barnen... gör vi nån slags övning varje gång för att öka deras kunskaper och 

förståelse”. Fyra av intervjupersonerna beskrev att de arbetar med att skapa 

förståelse av förmultning genom att gräva ner olika material i jorden för att se om de 

förmultnar och i så fall hur lång tid det tar. Mika berättade att nedgrävning av 

material blir konkret för barnen och att de har något att relatera till när de pratar om 

att inte skräpa ner i naturen: 
 

När vi pratar om att man faktiskt inte ska skräpa ner utan vi är väldigt noga med att 

städa undan efter oss. Då kan de också relatera till det i och med att man gräver ner 

saker lite då och då och ser vad som händer med plasten i naturen. Då förstår de ju, just 

det för den där plasten försvinner inte, de har någonting att relatera till. 

 

Jamie berättade att förskolan hen arbetar på har en kompost som hen och 

barngruppen sköter och har odlat mask i. Jorden från komposten använde de sedan 

när barnen gjorde egna ekosystem i glasburkar. Ekosystemen gjordes genom att de 

tog sand från förskolegårdens sandlåda, jord från komposten, sådde murgröna, 

vattnade och satte lock på. Genom att visa hur ekosystemet fungerar i burkarna 

kunde Jamie förklara hur det fungerar på vår planet. Jamie involverar även barnens 

kunskaper när hen känner att de egna kunskaperna inte räcker till. Exempelvis har 

ett barn delat med sig av sina kunskaper om svamp. 
 

Alex, Robin, Taylor och Mika anser att det är svårt men viktigt att lägga 

undervisningen på en nivå så att alla barnen förstår. Alex, Charlie, Sam, Mika och 

Jamie anser alla att pedagoger ofta tänker för stort och svårt och istället behöver 

tänka mindre och lättare. Mika betonade att det är viktigt att fånga barnen på den 

nivå de befinner sig för att de alls ska kunna lära sig. Taylor anser att det är hens 

uppgift att omformulera sig när något eller några barn inte tar till sig undervisningen, 

för att alla barn ska få chansen att förstå. Hen ser att olika barn ligger på olika nivåer 

vilket gör det svårare att lägga ribban. 
 

Alla intervjupersoner utom Sam upplevde att barnen är intresserade och tar till sig 

undervisningen om sin delaktighet i naturens kretslopp. Jamie berättade att barnen 

har ett stort intresse för ämnet och frågar mycket. Hen betonade även att barnen 

förstår mycket och lär sig fort. Robin anser att hen behöver göra undervisningen 

spännande för att trollbinda barnen och för att de ska tycka att det är kul och förstå. 

Sam anser att det är svårt att veta hur hen ska göra för att undervisningen ska fastna 

och även att det är svårt att veta om barnen tar till sig ämnet. Kim menade att barnen 

tar till sig undervisningen bra men funderar samtidigt på om de verkligen förstår vad 

de långvariga konsekvenserna blir av att exempelvis slänga skräp på marken:  
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De är medvetna om att... man ska inte förstöra och man ska inte skräpa ner men det är 

ju något som vi har sagt till dem. Jag tror liksom inte att de... de vet nog inte vad som 

kan hända. [...] Jag tror nog ofta att man säger ofta till dem vad de inte ska göra och sen 

berättar man inte vad som kan hända. 

 

Robin, Taylor och Jamie berättade att de tror att det är viktigt för barns lärande om 

sin delaktighet i naturens kretslopp att barnen själva får undersöka och prova. Taylor 

förklarade sitt arbetssätt så här: 

 

Först lär… visar jag hur det går till och vi pratar om vad som händer och så. Då blir det 

ju en undervisningssituation. Sen får barnen själva prova efteråt eller flera dagar i följd 

[...] då utforskar de ju och det är först då jag tänker man kan utveckla en förståelse för 

vad det handlar om. 

 

Kim anser inte att de begrepp som finns för naturvetenskapliga fenomen är något 

problematiskt då hen anser att begreppen inte är svåra utan att de enkelt kan förklara 

det som praktiskt sker vid experiment exempelvis. Även Taylor tog upp användningen 

av begrepp och anser att det kan hjälpa barnen att få en djupare förståelse men hen 

anser även att det är viktigt för att barnen inte ska få en chock av alla begrepp de 

sedan kommer mötas av i skolan. 

 

Alla intervjupersoner nämnde att de vistas ute i skogen för att det är lättare för 

barnen att lära om naturen i naturen. De intervjupersoner som arbetar med äldre 

barn gav exempel på samtal och andra aktiviteter där barnen är delaktiga medan de 

som arbetar med yngre barn låter barnen utforska, se förändringar och lära sig att 

vara rädd om naturen. Intervjupersonerna ser olika på användningen av begrepp i 

undervisningen. Några intervjupersoner anser att användningen av begrepp är viktig 

för att utveckla barns förståelse medan andra anser att det är viktigare att barnen 

tycker lärsituationerna är lustfyllda. 

4.4 Sammanfattning av resultat 

I resultatet framgår det att intervjupersonerna visar olika stor förståelse för 

människans delaktighet i naturens kretslopp. Vissa intervjupersoner diskuterade 

människans delaktighet medan andra diskuterade människans påverkan på naturen. 

Det framgår också att majoriteten av intervjupersonernas erfarenheter av sin 

utbildning är negativa. Dock har de förskollärare som gått fortbildningar av olika slag 

beskrivit dem som positiva och användbara i yrket. Arbetssättet för att undervisa om 

människans delaktighet i naturens kretslopp präglas till stor del av att vara i skogen 

och utforska. Det finns en variation i hur undervisningen bedrivs beroende på 

barnens ålder. De yngre barnens undervisning handlar till stor del om att låta barnen 

upptäcka fenomen i naturen medan de äldre barnens undervisning präglas av 

diskussioner och lekar för att skapa en förståelse av sin delaktighet i naturens 

kretslopp. 
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5. Analys av resultat 
I detta kapitel analyseras resultatet utifrån variationsteorin, som är det valda 

teoretiska perspektiv för studien. Analysen delas in i tre avsnitt med rubrikerna 

förskollärarnas förhållningssätt, förskollärarnas undervisning och konsekvenser 

för undervisningen. I analysen söker vi svar på studiens frågeställningar och kopplar 

ihop empirin med variationsteorin. 

5.1 Förskollärarnas förhållningssätt 

I resultatet ser vi att det finns olika förhållningssätt bland förskollärarna där 

förhållningssättet dels påverkas av det egna intresset för naturkunskap och naturens 

kretslopp. Vi ser även en likhet i förskollärarnas förhållningssätt till sitt uppdrag att 

arbeta i förskolan med människans delaktighet i naturens kretslopp där flera anser 

att det är ett viktigt uppdrag. Några förskollärare beskrev att de har ett eget intresse 

för ämnet medan andra berättade att de inte är intresserade men att de ändå 

undervisar barnen så att de ska lära sig och bli intresserade. Flera av de 

intervjupersoner som berättade att de inte har ett eget intresse för ämnet menade 

också att ämnet är svårt och att de har dåliga erfarenheter från 

naturkunskapsundervisningen när de gick i skolan. Den bristfälliga undervisningen 

kopplar de till att de hade dåliga lärare. De flesta av intervjupersonerna anser sig 

ändå ha tillräckliga kunskaper för att undervisa i förskolan men att deras kunskaper 

inte är så bra i det stora hela när det gäller naturvetenskap. De intervjupersoner som 

har ett eget intresse för naturkunskap berättade att de har positiva erfarenheter från 

sin egen naturkunskapsutbildning och goda kunskaper i ämnet. Dessa 

intervjupersoner nämnde även att de hade inspirerande och engagerade lärare i 

skolan. 

 

I resultatet ser vi att majoriteten av intervjupersonerna inte nämner människan som 

en del i naturens kretslopp utan att människan påverkar naturens kretslopp genom 

att exempelvis skräpa ner och slösa på resurser. En tolkning av detta kan vara att 

intervjudeltagarna betraktar människan som stående utanför naturens kretslopp och 

därför inte påverkas av det vi gör mot naturen. Djur och växter anses vara det som 

påverkas av det människan gör. Vår analys av detta är att Sverige ännu inte har 

drabbats speciellt mycket av klimatförändringarna och att det därför kan vara svårt 

att se vilka konsekvenser våra handlingar får. Andra länder påverkas och drabbas 

mycket hårdare av exempelvis översvämningar, torka och stormar, men så länge 

Sverige inte drabbas på ett sådant sätt kan klimatförändringarna vara osynliga för oss 

här i Sverige vilket kan göra det svårt för människor att se situationen ur ett annat 

perspektiv än sitt eget. Charlie och Jamie har dock en annan uppfattning om 

människans delaktighet i naturens kretslopp då de var de enda som nämnde 

människans beroende av jorden och dess resurser. 

5.2 Förskollärarnas undervisning 
Flera intervjupersoner nämner att barnen får uppleva naturen med kroppen och alla 

sinnen för att de ska lära bättre. Detta kopplar vi till variationsteorin eftersom 
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variation även kan innebära att lära om samma fenomen på olika sätt, för att få en 

bredare och djupare förståelse. En lärsituation som flera intervjupersoner nämner är 

att gräva ner olika material i jorden för att se variationen i förmultningsprocessen. 

Intervjupersonerna hävdar att detta är ett givande sätt för barnen att lära om 

naturens kretslopp, att olika material bryts ner olika fort och vissa inte alls. Enligt 

Kullberg m.fl. (2016) är variation en positiv faktor för att barn ska lära sig något 

eftersom variationen kan hjälpa barnen att uppfatta det som tidigare var osynligt för 

dem. Genom förskollärarnas arbetssätt blir det synligt för barnen att bananskal ser ut 

på ett annat sätt nedgrävt i jorden några månader senare samtidigt som plasten är 

oförändrad och de ser konkret varför det är okej att slänga bananskal men inte plast i 

naturen. Variationen kan hjälpa barnen att förstå vad nedbrytning innebär i 

praktiken och hur det påverkar naturen men kanske inte hur det i sin tur påverkar 

människan. Genom samtal och samspel med varandra och med förskolläraren kan 

barnen få den djupare förståelsen om hur människan påverkas av att naturen 

påverkas negativt. Har barnen förståelse av att människan och naturen ömsesidigt 

påverkar varandra, kan variation i undervisningen hjälpa barnen att utveckla 

kunskap om på vilka olika sätt vi påverkar och påverkas av naturen. 
 

De intervjupersoner som anser sig ha goda kunskaper ger flera exempel på 

experiment och ett utforskande arbetssätt. De beskriver även hur olika delar av 

undervisningen vävs ihop för att barnen ska få en förståelse av hur olika delar av 

naturen hänger ihop. Att introducera barn för olika saker och låta dessa saker 

jämföras och utforskas har visat sig vara givande för barns inlärning (Kullberg m.fl., 

2016) och därmed kan förskollärarnas arbetssätt där de väver ihop olika delar av 

undervisningen för att utveckla förståelse, spela en positiv roll i barnens lärande då 

lärandet blir mångsidigt och fördjupat. Här ser vi en skillnad i hur förskollärarna 

bedriver sin undervisning eftersom de som beskriver att de har mindre kunskaper om 

naturens kretslopp ger exempel på en mer grundläggande förståelse som barnen 

utvecklar själva. Förskollärarna med mindre kunskaper ger barnen förutsättning för 

lärande genom att gå till samma plats året runt, vilket gör att barnen kan se 

variationer i naturen under de olika årstiderna. Barnen får uppleva att bladen på 

träden är gröna under sommaren, gula under hösten och inte finns alls under vintern. 

Genom att vara i naturen bildar de sig en relation med den och förväntas utveckla en 

förståelse av naturen. Dock menar Kullberg m.fl. (2016) att det även krävs att läraren 

hjälper barnen att se dessa skillnader och samspelar med barnen för att barnen ska få 

en djupare förståelse. Förskolläraren behöver reflektera över vad som är möjligt för 

barnen att lära i en given situation, men även vad som inte är möjligt att lära i just 

den situationen. Olika situationer ger möjlighet till olika sorters lärande och denna 

variation hjälper barnen att få en riktig förståelse. Genom att reflektera över detta 

kan förskolläraren genom samspel och samtal rikta barns uppmärksamhet mot det 

kritiska och därmed hjälpa dem i deras lärande. Att bara låta barnen utforska, 

upptäcka och uppleva fritt är alltså ingen garanti för att barnen ska lära sig om 

fenomenet (Kullberg m.fl., 2016) utan det är förskollärarens ansvar att undersöka hur 
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barnen redan upplever fenomenet och hur den upplevelsen kan utvecklas och 

förändras (Marton, 1981).   
 

Jamie berättade att hen och hens barngrupp har gjort små ekosystem i glasburkar. 

Hen kunde då visa på ett enkelt sätt hur det stora ekosystemet fungerar, trots att det 

är svårt och abstrakt, genom att göra det konkret och synligt för barnen med de små 

ekosystemen. I de små ekosystemen kunde barnen se skillnader i hur exempelvis 

solen påverkar ekosystemet. Här tolkar vi att Jamie såg det kritiska i lärandet om 

ekosystemet och skapade en lärsituation utifrån det. Frågan är dock om barnen 

verkligen uppfattade det som var hens syfte eller om de uppfattade undervisningen 

på ett helt annat sätt eftersom Kullberg m.fl. (2017) menar att barnen inte alltid 

uppfattar och lär sig om det som förskolläraren hade planerat. Flera av förskollärarna 

i denna studie anser att det är svårt att se om barnen har fått förståelse av det tänkta 

lärobjektet. Genom att de börjar analysera sina undervisningssituationer kan de få 

syn på hur barnen verkligen uppfattar lärobjektet vilket Kullberg m.fl. menar är 

viktigt för att förskolläraren ska veta vad barnen har och inte har lärt sig. 
 

Några av intervjupersonerna nämner att det är viktigt att lägga undervisningen på 

rätt nivå för att alla barn ska förstå. Kullberg m.fl. (2017) menar att de kritiska 

aspekterna av ett lärande är olika för olika barn och att de därför upplever fenomen 

olika. Eftersom undervisningen ska utgå från hur barnen redan uppfattar fenomenet 

(Marton, 1981) behöver förskolläraren först identifiera vad barnen har för förståelse 

för att sen tänka hur hen kan hjälpa dem att urskilja de osynliga aspekterna. Detta är 

något förskollärare måste hantera när de dels ska anpassa verksamheten till varje 

enskilt barn samtidigt som den ska anpassas till hela barngruppen. När alla barn har 

olika kunskapsmässiga utgångspunkter ser vi att det är svårt att lägga undervisningen 

på rätt nivå. En lösning som Robin ser är att försöka tänka ut hur man som 

förskollärare kan göra undervisningen spännande och rolig för alla barnen oberoende 

barnets nivå. Robin, Taylor och Jamie anser att det är viktigt att barnen får 

undersöka och prova själva vilket också kan ses som ett sätt att anpassa utforskandet 

till barnens individuella nivå. 

5.3 Konsekvenser för undervisningen 

Enligt variationsteorin spelar samspelet mellan lärare och barn roll för inlärningen 

(Kullberg, Runesson Kempe & Marton, 2017) och den kopplingen ses tydligt i 

intervjupersonernas svar. De förskollärarna som beskrev dåliga erfarenheter från 

naturkunskapsundervisningen och att de hade sämre lärare berättade att de inte har 

något intresse för ämnet. De som upplevde skolans lärare och 

naturkunskapsundervisning som positiv berättar även om sitt intresse för 

naturkunskap. Det goda samspelet med engagerade lärare kan ha haft en positiv 

påverkan på intervjupersonernas inlärning och inställning till naturvetenskap. På 

samma sätt spelar även förskollärarnas samspel med sin barngrupp roll för hur 

barnen i sin tur kommer uppfatta fenomen och utveckla intresse och kunskap om 

ämnet. Jamie som har goda kunskaper och ett stort intresse för ämnet beskriver hur 
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hen samspelar och involverar barnen i lärandesituationerna. Vår tolkning är att 

Jamies eget intresse för ämnet kan ha en stor betydelse för samspelet mellan hen och 

barnen och hur barnen tar till sig Jamies undervisning. Genom denna analys ser vi 

att utbildning är en kritisk aspekt för hur förskollärare förhåller sig till att undervisa i 

förskolan om naturvetenskap och människans delaktighet i naturens kretslopp. Vi ser 

att utbildningen inom ett ämne påverkar intresset en individ får för ämnet. 

 

Enligt Marton (1981) är det förskollärarens uppgift att identifiera vad barnen behöver 

lära och sedan hjälpa dem att lära sig det och han hävdar att lärande sker när någon 

ser ett fenomen på ett nytt sätt. Marton redovisar även att lärares första steg i sin 

planering av undervisning är att utgå från sina egna kunskaper och vad de själva vet 

om fenomenet. Det någon vet påverkar hur den tänker och handlar (a.a.) och ser vi 

till förskolan påverkar alltså förskollärarnas förhållningssätt och kunskaper 

undervisningen för barnen. Utifrån det Marton redovisar är en logisk tanke att 

förskolläraren själv behöver kunskaperna för att kunna rikta barnens 

uppmärksamhet och hjälpa dem att identifiera de delar av fenomenet som de inte 

uppfattar. Är de kritiska aspekterna osynliga även för förskolläraren är det svårt att 

belysa de aspekterna för barnen. Förskollärares kunskaper kan alltså ses som en 

kritisk aspekt som har konsekvenser för hur förskolläraren bedriver undervisningen 

för barngruppen. 

 

Grunden i en förskollärares undervisningsplanering bör ligga i hens egna kunskaper 

och vad hen uppfattar om ett givet fenomen (Marton, 1981). Därefter reflekterar 

förskolläraren kring de kritiska aspekterna och identifierar vad barnen kan behöva 

hjälp med (a.a.). Vår reflektion utifrån det Marton (1981) framhåller är att ju mer 

kunskap en förskollärare har, desto lättare har förskolläraren att identifiera de 

kritiska aspekterna eftersom de kan se flera aspekter av och perspektiv på fenomenet. 

Vi ser detta i vår studie då de förskollärare som anser sig ha goda kunskaper beskrev 

flera olika undervisningstillfällen där barnen kan skapa sig en förståelse av sin 

delaktighet i naturens kretslopp och de förskollärare som anser sig ha bristande 

kunskaper beskrev en liten variation av undervisningstillfällen. De olika 

uppfattningarna som de intervjuade förskollärarna har om vad delaktighet i naturens 

kretslopp innebär kan skapa skillnader i hur undervisningen bedrivs och därmed vad 

barnen uppfattar som synligt i sin delaktighet i naturens kretslopp. Förskollärarens 

kunskaper blir en kritisk aspekt då de kan påverka undervisningen för barnen både 

positivt och negativt eftersom barnen får större eller mindre chans att utveckla nya 

kunskaper. Förskollärares bristande kunskaper kring naturvetenskap och 

människans delaktighet i naturens kretslopp kan göra att barnen inte får en 

förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp, vilket behövs för att de ska få en 

god grund för sina framtida förhållningssätt och vanor. Charlies och Jamies insikt 

och förståelse för människans beroende av jorden och dess resurser gör att de 

troligtvis kan förmedla fenomenet för barnen på ett sätt som gör att barnen förstår 

sin delaktighet i naturens kretslopp. 
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5.4 Sammanfattning av analys 

I analysen ser vi att de förhållningssätten, kunskaper och utbildningar förskollärarna 

har om naturens kretslopp påverkar deras möjligheter för att lära barnen om ämnet 

eftersom om en förskollärare själv inte identifierar de kritiska aspekterna av ett 

lärobjekt, är det svårt att rikta barns uppmärksamhet mot de aspekterna. Enligt 

variationsteorin påverkar förskollärares kunskaper hur de planerar och lägger upp 

undervisningen och utifrån detta ser vi att ämneskunskaper är viktigt för att kunna 

undervisa på ett meningsfullt och givande sätt. Flera av förskollärarna visar på 

variation i naturen genom att följa årstider men dessa upplevelser är inget som 

garanterar lärande då variationsteorin betonar vikten av samspel och samtal mellan 

den som lär ut och den som ska lära. Genom att gräva ner material i jorden visar flera 

av förskollärarna på variation och hur naturen påverkas olika av det människan 

slänger på marken och genom samtal med barnen visar dessa förskollärare konkret 

hur vårt levnadssätt påverkar naturen. Att få meningsfulla samtal om ett fenomen 

kräver att förskolläraren själv har intresse och kunskap om det. 

 

Slutsatsen av analysen är att om förskollärarna har ett positivt förhållningssätt, de 

anser sig ha goda kunskaper och att ämnet är intressant, kan de skapa konkreta och 

meningsfulla undervisningssituationer för barnen där barnen får undersöka och 

diskutera sin delaktighet i naturens kretslopp. Förskollärarens kunskap och 

uppfattning om ämnet bidrar till konkreta lärobjekt med ett relevant innehåll. Har 

förskolläraren ett negativt förhållningssätt där de anser sig ha bristfälliga kunskaper 

och litet intresse för ämnet, kan undervisningen få negativa konsekvenser då den blir 

bristfällig och lärobjektet blir otydligt. Förskollärare som har bristfälliga kunskaper 

om ämnet verkar erbjuda fritt utforskande där barnen styr sitt eget lärande och 

därmed kanske inte får förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp. Vi ser i 

analysen att utbildning och kunskap är kritiska aspekter för vilket förhållningssätt 

förskollärare har och hur de undervisar om människans delaktighet i naturens 

kretslopp. 

6. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi den metod vi valde för empiriinsamlingen. Vi diskuterar 

sedan resultatet och analysen med den forskning som presenterats tidigare. Därefter 

redovisar vi slutsatsen och till sist ger vi förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 
Den valda empiriinsamlingsmetoden var kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med förskollärare för att vi ville studera förskollärarnas förhållningssätt. Genom att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer med en förberedd intervjuguide såg vi 

till att följa de teman som skulle beröras men även ge intervjupersonerna utrymme 

att svara fritt. Den intervjuguide vi förberedde fungerade som sagt som ett sätt för oss 

att hålla oss inom ämnet men vi kan nu efteråt se att vi kunde ha formulerat frågorna 

på andra sätt. Vi kunde varit mer tydliga i betoningen på naturens kretslopp och 
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människans delaktighet i det. Många svar handlade om naturvetenskap i stort, vilket 

ibland gjorde att stora delar av intervjuerna saknade relevans för studiens syfte. Det 

urval vi tänkte oss från början skiljer sig från urvalet vi fick då endast en förskollärare 

från de 13 besökta förskolorna tackade ja till att ställa upp på en intervju. Om vi hade 

fått det urval vi hade väntat oss kunde resultatet ha blivit annorlunda. På grund av 

tidspressen vi låg under kunde vi inte gå runt till fler förskolor och vänta in svar. Vi 

fick därför ta kontakt med förskollärare på andra sätt där vi fick snabbare svar på om 

de ville ställa upp eller inte. 
 

Några av intervjupersonerna har vi fått kontakt med genom utbildningen eller 

tidigare arbetslivserfarenhet och detta kan ses som problematiskt eftersom 

författaren av studien kan se på resultatet subjektivt. Det kan finnas en risk i att inte 

kunna analysera svaren på ett kritiskt sätt. Vi ser att intervjupersonerna, på grund av 

bekantskapen, kan svara på ett mindre sanningsenligt sätt för att framstå på ett så 

positivt sätt som möjligt. Dock kan bekantskapen även göra att intervjupersonerna 

kan vara mer trygga och ärliga än om de två personerna aldrig har träffats. För att 

minska risken att analysen av resultatet inte är subjektiv har båda författarna av 

denna studie läst igenom och tolkat varje transkribering innan den gemensamma 

tolkningen, tematiseringen och analysen. 

6.2 Resultatdiskussion 

I vår studie undersöker vi åtta förskollärares förhållningssätt till att arbeta med att 

barnen skapar en förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp. I resultatet 

framkommer det att flera förskollärare anser att ämnet är viktigt att arbeta med i 

förskolan. De intervjuade förskollärarna anser att de har bristfälliga kunskaper i 

naturvetenskap och att det kan vara svårt att undervisa om människans delaktighet i 

naturens kretslopp. Arbetssättet präglas av att vistas i skogen så barnen själva kan 

upptäcka och utforska naturen med kroppen och sina sinnen. Syftet med 

naturvistelsen är att barnen ska lära sig att värna om miljön och vara snälla mot 

djuren och naturen. I analysen framkommer det att förskollärarnas förhållningssätt 

och kunskaper påverkar hur undervisningen om människans delaktighet i naturens 

kretslopp bedrivs. Därmed påverkas även barnens möjligheter till att utveckla en 

förståelse av sin egen delaktighet. 

6.2.1 Förskollärarnas förhållningssätt 
Några av intervjupersonerna i vår studie betonade att arbetet med människans 

delaktighet i naturens kretslopp är viktigt och en av dem gav förklaringen att det är 

viktigt för att barnen ska få goda värderingar. Men i en annan studie kan vi se att de 

flesta förskollärare tycker det är viktigt att arbeta med naturkunskap i förskolan för 

att barnen ska få en positiv attityd till ämnet (Spektor-Levya m.fl., 2013). Flera av 

intervjupersonerna i denna studie uttryckte vikten av att lägga undervisningen på en 

nivå så att alla barn får förståelse av naturens kretslopp samtidigt som de anser att 

det är svårt att veta vilken nivå de ska undervisa på eftersom att de tänker att ämnet 

är för komplicerat för barnen att förstå. Flera intervjupersoner hävdar att det är 

bättre att lägga sig på en lägre nivå och hålla undervisningen grundläggande. Här ses 
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en koppling till det Areljung (2017) beskriver om att pedagoger inte ser 

naturkunskapsundervisningen som kritisk eftersom barnen kommer lära sig om 

ämnet senare i skolan och att undervisningen om naturvetenskapliga fenomen därför 

inte behöver vara riktad mot något specifikt mål. De intervjupersoner i denna studie 

som anser att undervisningen i förskolan endast bör vara grundläggande kan ha ett 

tidsperspektiv på naturkunskapsundervisningen och därmed inte anse att det är av 

stor vikt att de undervisar på ett sätt som ger barnen en stor förståelse. 
 

Mika anser att det är viktigt att hålla undervisningen på den nivå som barnen ligger 

på för att de ska kunna lära sig medan Taylor betonade att alla barn ligger på olika 

nivåer vilket gör det svårt att veta hur hen ska lägga nivån på undervisningen men att 

det är hens ansvar att formulera om sig om några barn inte förstår. De kritiska 

aspekterna är olika för olika barn och vi ser att Taylor har ett liknande synsätt på 

lärande som förskollärarna i Ljung-Djärf m.fl. (2014) studie. Synsättet utvecklades 

under studiens gång, där fokus hamnade på hur barnen uppfattade något istället för 

att ha fokus på vad det var de skulle lära ut. Att se variationen i hur barn uppfattar ett 

fenomen kan, enligt oss, hjälpa en i att inte göra så att undervisningen endast riktar 

sig mot en viss förförståelse. Har en förskollärare ett tankesätt som präglas av att 

något måste läras ut, kan undervisningen kanske bli enformig. 
 

I denna studies resultat ser vi att de flesta intervjupersonerna kopplar människans 

delaktighet i naturens kretslopp till att vi människor inte ska skräpa ner utan vara 

rädda om naturen. Några av intervjupersonerna visar dock på förståelsen av att även 

människan är beroende av att miljön mår bra för att vi exempelvis behöver växter och 

vatten för att överleva. Flera av intervjupersonerna visar förståelse av naturens 

mindre kretslopp såsom vattnets, djurens och växternas kretslopp samt för 

årstiderna och det nämndes även att vi ska vara rädda om den biologiska 

mångfalden. Majoriteten av svaren handlade dock om hur människan påverkar 

naturen och hur människan kan ta hand om den vilket liknar det vi kan se i 

Ärlemalm-Hagsérs (2013) studie som visar att människans relation till naturen sällan 

berörs i förskolans undervisning om naturens kretslopp och att diskussionerna 

istället handlar om att värna om miljön. 

6.2.2 Förskollärarnas arbetssätt 

Flera av intervjupersonerna i denna studie tar med barnen ut till en plats i naturen 

året runt för att de ska se variationer i miljön under de olika årstiderna och uppleva 

hur bladen skiftar färg exempelvis. I likhet med det Ärlemalm-Hagsér (2013) 

presenterar i sin studie ser intervjupersonerna i vår studie att årstidsskillnaderna är 

ett konkret sätt för barnen att följa processen i naturen. Även Spektor-Levya m.fl. 

(2013) ser i sin studie att växter och årstider är en stor del av undervisningen som 

bedrivs av de deltagande förskolorna. Att se naturen på olika sätt genom årstider 

verkar alltså vara en aktivitet som är görs i flera förskolor. Utifrån diskussionen om 

att det är viktigt att både leka, diskutera och uppleva med olika sinnen, ser vi att ett 

bra arbetssätt är att kombinera olika sorters utforskande, demonstrationer och 

samtal för att undervisningen ska bli varierad och omfattande. Olika 
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undervisningstillfällen som behandlar samma ämne gör även att barn på olika 

kunskapsnivåer får chans att lära om samma fenomen på flera olika sätt. 

 

Vår studies resultat visar att samtliga intervjupersoner ser vistelse i naturen som en 

viktig del av undervisningen om naturens kretslopp och en intervjuperson anser att 

barnen lär lättare om naturen i naturen. Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) 

beskriver att majoriteten av lärsituationerna i deras studie gjordes proaktivt och att få 

respondenter använde sig av ett faktabaserat lärande som innebär att lärande om 

naturen sker i naturen. Till skillnad från den studien betonar alltså 

intervjupersonerna i vår studie att vistelse och upptäckter i naturen är en viktig 

aspekt för att lära om naturen. Precis som variationsteorin hävdar Ärlemalm-Hagsér 

(2013) dock att det krävs mer än bara upplevelser för att barn ska lära och att de 

dialoger och aktiviteter som görs spelar stor roll för barnens lärande. Två 

intervjupersoner i vår studie nämnde att de skapar lärsituationer om naturens 

kretslopp genom att ha lekar och övningar som handlar om djur och natur. Studien 

av Spektor-Levya m.fl. (2013) visar att vissa förskollärare anser att 

naturvetenskapliga fenomen ska läras ut genom lekar och demonstrationer men även 

genom att barnen får uppleva fenomen med alla sina sinnen och detta ser vi även i 

vår studie då flera intervjupersoner anser att det är lättare att lära om lärandet sker 

med hela kroppen och alla sinnen. Att få uppleva ett fenomen på flera olika sätt 

skapar en variation i barns lärande. 

 

I Ärlemalm-Hagsérs (2013) studie framkommer det att få förskolor arbetar med 

barns djupare förståelse om människans beroende av planetens välmående vilket 

även vi kan se i vår studie då en av åtta förskollärare berättade om sitt medvetna 

arbetssätt för att barnen ska förstå människans relation till naturen. Även Ärlemalm-

Hagsér och Sundberg (2016) visar på att förskollärares tankar om hållbar utveckling 

och miljöundervisning kopplas till att värna om miljön, källsortera och återvinna. Vi 

ser alltså en koppling mellan det resultat som uppkommit i andra studier med denna 

studies resultat när det gäller förskollärares syn på vad undervisning om naturens 

kretslopp innebär. Alla intervjupersoner nämnde att de plockar skräp med barnen, 

vilket även Ärlemalm-Hagsér och Sundberg får fram i sin studie som en dominerande 

aktivitet för lärande om hållbar utveckling. Att värna om miljön och ta hand om 

sopor på rätt sätt verkar alltså vara något som är ett vanligt tankesätt och arbetssätt 

bland förskollärare. Frågan blir då hur förskollärare ska fördjupa arbetet med 

naturens kretslopp så att barnen får en riktig förståelse av sin delaktighet då Ergazaki 

och Andriotou (2010) visar på att barn som såg en bild av en skogsbrand berättade 

att det var negativt för att skogen är djurens hem och att djuren kan dö. Att även 

människan påverkas av skogsbränder betonades inte i lika hög grad av barnen. Det 

verkar alltså vara så att barn och förskollärare har samma syn på hur människan är 

en del av naturens kretslopp. Det är därför av vikt att förskollärare har kunskaper för 

att de ska kunna rikta barns uppmärksamhet mot det tänkta lärobjektet och på så sätt 

föra vidare kunskapen till barnen om hur de är delaktiga i naturens kretslopp, 

eftersom undervisningen ska baseras på förskollärarens kunskaper. 
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En studie visar att barn inte verkar ha förståelse av att naturen bryter ner föremål i 

jorden och varför den kan bryta ner vissa material men inte andra (Ljung-Djärf m.fl., 

2014). Fyra av intervjupersonerna i denna studie berättar att de arbetar med att 

barnen ska skapa sig förståelse av förmultning och därmed få förståelse av naturens 

kretslopp. De gör detta genom att gräva ner olika sorters material i jorden. 

Nedgrävning av de olika materialen visar hur de reagerar olika på att lämnas i 

marken och genom diskussioner kan barn få förståelse av hur det påverkar naturen 

och människan. En intervjuperson nämnde att hens förskola har en egen kompost 

där barnen får se maskarnas arbete med att bryta ner det de slänger där. Utifrån 

forskningen som Ljung-Djärf m.fl. (2014) visar på kan dessa intervjupersoners arbete 

ses som viktigt eftersom författarna visar att barn inte har förståelse av förmultning 

och intervjupersonerna arbetar med att barn ska skapa sig den förståelsen. Spektor-

Levya m.fl. (2013) presenterar i sitt resultat att förskollärare anser att förskolan ska 

lära ut naturkunskap genom exempelvis demonstrationer och att barn ska lära med 

alla sinnen. Genom att intervjupersonerna i vår studie visar hur olika material bryts 

ner olika genom konkreta experiment får barnen se och uppleva processen. 
 

Ljung-Djärf m.fl. (2014) visar att barn har svårigheter att förstå 

nedbrytningsprocessen och hur de organismer som finns arbetar tillsammans. 

Förskolläraren i vår studie som nämner arbetet med förskolans kompost ger barnen 

en chans att förstå hur processen och maskarnas arbete ser ut och fungerar. Här ser 

vi hur förskolläraren tog sin roll i att rikta barnens uppmärksamhet mot det tänkta 

lärobjektet och hjälpa dem att se det osynliga. Barnen hade förmodligen upplevt 

nedbrytningsprocessen annorlunda om förskolläraren endast hade berättat om 

förmultningsprocessen. Även det egna ekosystemet som Jamie hade gjort med sin 

barngrupp är ett exempel på ett tydligt och konkret sätt som förskollärare kan lära ut 

om naturens kretslopp i förskolan där även barnen får göra själva. När barns fokus 

riktas mot lärsituationens specifika mål kan lärande alltså utvecklas eftersom Ljung-

Djärf m.fl. visar i sin studie att barnens förståelse utvecklades när förskollärarnas 

undervisningsstrategi utgick från hur barn skulle förstå något specifikt. 
 

Spektor-Levya m.fl. (2013) redogör i sin studie att de deltagande förskollärarna anser 

att förskollärare ska utgå från barnens intressen och att de ska visa nyfikenhet för att 

stimulera barnens nyfikenhet och lust att lära. Några av intervjupersonerna i den här 

studien betonade att barnen behöver få undersöka och prova själva för att kunna 

skapa sig en förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp, vilket också Andersson 

och Gullberg (2012) redogör för i sin studie. Författarna anser att det är viktigare för 

barnen att få uppleva och utforska fenomenen på ett roligt och lekfullt sätt än att lära 

sig begrepp och förklaringar. Även några förskollärare i vår studie anser att barns 

egna undersökningar och utforskande är viktigare än att använda begrepp. En 

tolkning av deras svar kan även kopplas till Areljungs (2017) studie som visar att 

pedagoger hellre låter barnen utforska fritt istället för att ge dem naturvetenskapliga 

förklaringar av fenomen och att det kan bero på pedagogernas bristande 

ämneskunskaper. De intervjupersoner som i denna studie uttryckte att barnen får 
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leka och upptäcka fritt uttryckte även bristande egna kunskaper och därför kan 

intervjupersonernas undervisningsstrategi både tolkas som att det är för barnens 

lustfyllda meningsskapande eller på grund av förskollärarnas bristande 

ämneskunskaper. I denna studie nämnde två av intervjupersonerna att de använder 

begrepp i undervisningen om naturens kretslopp för att barnen ska skapa sig en 

förståelse och Spektor-Levya m.fl. (2013) visar på att vissa förskollärare anser att 

användning av begrepp är viktigt för att skapa en nyfikenhet hos barnen. 

Användningen av begrepp kan alltså argumenteras för på olika sätt av förskollärare. 

Areljung (2017) pekar på att förskollärarna i hennes studie såg ett ökat intresse hos 

barnen när de började använda naturvetenskapliga begrepp och att begreppen gjorde 

att barnen lättare förstod. Areljung redovisar att pedagogerna tidigare helst lät 

barnen lära genom lek medan Ljung-Djärf m.fl. (2014) visar att lek inte alls var 

nödvändigt för att göra barn intresserade av ett naturvetenskapligt fenomen. Istället 

redovisar Ljung-Djärf m.fl. att användningen av begrepp fångade barnen och 

utvecklade deras förståelse för fenomenet. Vad pedagoger verkar anse vara det 

viktigaste i naturvetenskapligt lärande verkar alltså inte vara det viktigaste för att 

barnen ska lära. Här ses alltså en motsägelse i både forskning och denna studie kring 

användandet av naturvetenskapliga begrepp i undervisningen med barnen.  

 

Motsägelsen är intressant då man kan ställa sig frågan om användningen av begrepp 

verkligen hjälper eller stjälper barns lärande medan Ärlemalm-Hagsér och Sundberg 

(2016) framhåller att frågor inte alltid har enkla svar eftersom världen är så komplex. 

I analysen framkommer det att de förskollärare som inte ser om barnen tar till sig 

undervisningen om sin delaktighet i naturens kretslopp behöver analysera sina 

undervisningstillfällen för att undersöka hur barnen uppfattar undervisningen och 

lärobjektet. Utifrån den diskuterade motsägelsen kan vi se en ännu större vikt av att 

analysera sina undervisningstillfällen då lek och begreppsanvändning påverkar 

undervisningen på olika sätt. 

6.2.3 Konsekvenser för undervisningen 

Likt Areljungs (2017) studie visar vår studie att flera av de intervjuade förskollärarna 

har dåliga erfarenheter från naturkunskapsundervisningen när de gick i skolan och 

en anledning som flera intervjupersoner nämnde var att lärarna inte visade intresse 

och engagemang. Vi kan koppla förskollärarnas egen erfarenhet till deras 

förhållningssätt då de som har bra erfarenheter beskrev stort intresse och 

engagemang medan de med sämre erfarenhet beskrev att de egna kunskaperna 

antingen är bristfälliga eller tillräckliga för förskolan. Konsekvenserna av 

erfarenheterna blir att det egna intresset är litet. Vi ser att samspelet mellan 

förskolläraren och barn i sin tur kan bli bristfälligt om förskolläraren känner ett 

ointresse för naturkunskap och att det därmed kan bli en ond cirkel där flera barn 

växer upp med dåliga erfarenheter och litet intresse för ämnet. 

 

En av de intervjupersoner som beskrev goda erfarenheter, kunskaper och eget 

intresse ger flera exempel på hur hen arbetar för att barnen ska skapa sig en 

förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp och hur olika delar av naturen 
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hänger ihop. Den intervjuperson som beskrev att naturvetenskap är svårt och att hen 

inte har några kunskaper inom ämnet beskrev arbetssättet kort och med få aktiviteter 

som till stor del handlar om att visa respekt för naturen. En liknande koppling ser 

även Spektor-Levya m.fl. (2013) i sin studie där de förskollärare som ansåg sig ha 

goda kunskaper även hade en positiv attityd till ämnet. Utifrån det sambandet anser 

vi att det är av stor vikt att förskollärare får fortbildning inom naturvetenskap så att 

de kan skapa sig en större förståelse av människans delaktighet i naturens kretslopp 

vilket i sin tur kan leda till en mer positiv attityd till ämnet. Går man som 

förskollärare in med en positiv attityd i en undervisningssituation kan det hjälpa till 

att skapa ett meningsfullt samspel där attityden även smittar av sig på barnen. 

Eftersom förhållningssättet spelar en stor roll för undervisningen tror vi dock att en 

positiv attityd kan skapa meningsfulla undervisningstillfällen även om kunskaperna 

brister då förskollärarnas nyfikenhet kan göra dem till medforskare med barnen. 

6.3 Slutsats 
Denna studie syftade till att undersöka förskollärares förhållningssätt till att arbeta 

med att barn ska skapa förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp. Vår slutsats 

är att förskollärare ser arbetet med naturens kretslopp som svårt men att de har 

metoder för att lära barnen. Förskollärarna ger barnen chans att själva utforska och 

undersöka då de anser att det är ett bra sätt för barnen att lära på. Vi ser att de olika 

förskollärarna har olika sätt att se på undervisningen, då vissa betonar användandet 

av begrepp och experiment medan andra låter barnen fritt utforska och på så sätt lära 

själva. 
 

En annan slutsats är att förskollärarna har blandade kunskaper inom ämnet och olika 

attityder till att arbeta med naturens kretslopp. Dessa attityder och kunskaper ser vi 

påverkar hur arbetet med barnen går till och ser ut. De förskollärare som har en 

positiv attityd och anser sig ha goda kunskaper ser arbetet med barnen som roligt. De 

beskrev konkreta aktiviteter och diskussioner som bidrar till att barnen kan skapa sig 

en förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp. Förskolläraren som anser sig ha 

dåliga kunskaper visar inget intresse för ämnet och beskrev endast aktiviteter som 

kan bidra till att barnen lär sig om naturens kretslopp och att de måste ta hand om 

naturen men inte till att de kan skapa sig en förståelse av sin delaktighet. Vi kan även 

se att de med en positiv syn på och goda kunskaper inom ämnet hänvisar till den 

egna naturkunskapsinlärningen som intressant. De kopplar även engagerade lärare 

till den intressanta undervisningen. 

 

Vi kan se en skillnad i hur intervjupersonerna svarade på hur de undervisar beroende 

på om de arbetar med yngre eller äldre barn då de som arbetar med yngre barn 

berättade att deras arbetssätt är att vara ute i naturen och låta barnen själva upptäcka 

skillnader i naturen. De förskollärare som arbetar med äldre barn berättade att 

utöver att vara i skogen och upptäcka skillnader och fenomen så gör de olika lekar 

och diskuterar med barnen. Det framkom även att majoriteten av de intervjuade 

förskollärarna särskiljer människan från naturens kretslopp, att människan står 
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utanför och inte är beroende av naturen. De kopplade människans påverkan på 

naturens kretslopp till att vi förstör för de djur och växter som bor i naturen. I vår 

analys och diskussion ser vi att förskollärarnas kunskaper och förhållningssätt även 

påverkar hur barnen tar till sig undervisningen och skapar förståelse. Hur ska då 

barnen kunna skapa sig en förståelse av hur de är en del av naturens kretslopp om 

deras förskollärare inte har den förståelsen? Eftersom kunskap och utbildning är en 

kritisk aspekt för hur förskollärare förhåller sig till att undervisa i förskolan om 

människans delaktighet i naturens kretslopp, ser vi att vidareutbildning inom ämnet 

kan komma att spela stor roll för den undervisning förskolläraren ger barnen. 
 

Vi anser att studien kan komma att vara intressant för blivande samt yrkesaktiva 

förskollärare och att den kan skapa diskussioner om arbetssätt och hur de tänker 

kring begreppet delaktighet i naturens kretslopp. Vi anser att studien är relevant för 

förskollärare då den ger en insikt om att förskollärare behöver reflektera över och 

diskutera sina egna kunskaper och förhållningssätt om människans delaktighet i 

naturens kretslopp för att kunna skapa målmedvetna undervisningstillfällen. Att 

arbetslag diskuterar ämneskunskaper och egna intressen kan hjälpa i att lägga upp 

undervisningen så att barns kunskapsutveckling inte påverkas negativt av 

pedagogernas egna förhållningssätt. Klimatfrågan och människans påverkan på och 

av naturen är onekligen en aktuell och viktig fråga. För att barn idag ska växa upp 

med goda värderingar och hållbara vanor krävs en grund av förståelse. Denna grund 

börjar läggas redan i förskolan då barnen är nyfikna och börjar lära sig hur allting 

fungerar och där får förskolläraren en viktig roll.  

6.4 Fortsatt forskning 
Denna studie har svarat på hur förskollärare förhåller sig till arbetet med barns 

förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp samt hur det praktiska arbetet ser 

ut. Studien har diskuterat förskollärarnas olika tankar och arbetssätt men kan inte 

svara på hur barnen själva uppfattar sin delaktighet i naturens kretslopp. Denna 

studie presenterar kort hur intervjupersonerna anser att barnen tar till sig 

undervisningen men har barnen verkligen den förståelsen? Barns förståelse av sin 

delaktighet i naturens kretslopp vore en relevant och intressant fråga för fortsatt 

forskning inom ämnet. Förslagsvis blir metoden då även där kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, för att forskaren ska få syn på barnens kunskaper. En 

annan intressant fortsättning på denna studie hade varit att undersöka förskollärares 

faktiska arbete med barns förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Metodvalet kan då vara observation för att se exakt hur undervisningen ser ut, hur 

förskolläraren agerar och hur barnen agerar och reagerar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Förfrågan om deltagande i undersökning om förskollärares arbete med 

barns förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp. 

 

Hej! 

Vi heter Nathalie Dungert och Rani Nambiar och vi studerar sista terminen vid 

förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi ska genomföra vårt 

examensarbete där vi vill undersöka hur förskollärare förhåller sig till att arbeta med 

att barnen ska förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. 
 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till att arbeta med 

att barn skapar förståelse av sin delaktighet naturens kretslopp. Eftersom det är 

lättare att skapa vanor tidigt än att ändra redan invanda mönster ser vi en relevans i 

att undersöka förskollärares förhållningssätt till arbetet med att lägga grunden till 

goda vanor. 

Den valda datainsamlingsmetoden är intervjuer med yrkesaktiva förskollärare. Vi 

skulle uppskatta om du vill ställa upp på en intervju då dina erfarenheter som 

förskollärare är betydelsefulla för denna undersökning. Intervjun tar ca 30 minuter. 

Platsen för att utföra intervjun önskar vi vara din arbetsplats. 
 

I examensarbetet beaktar vi de forskningsetiska principer som finns vilket bland 

annat innebär att vi medvetet och systematiskt arbetar med din anonymitet. Det 

innebär att uppgifter som personnamn, förskolans namn, ålder och kön inte går att 

läsa sig fram till. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att 

när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 

negativa konsekvenser för dig. Intervjun spelas in via ljudupptagning på våra privata 

mobiltelefoner men är endast tillgänglig för oss som gör arbetet och inspelningen 

raderas när arbetet är godkänt. Även transkriberingen av intervjun raderas när 

arbetet är godkänt. Resultatet av intervjuerna kommer endast användas i detta 

arbete. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Känns dessa 

villkor okej och känner du att du vill ställa upp på en intervju? Hör då av dig till oss! 

Du är också välkommen att maila frågor eller funderingar du har. 
 

Södertälje 110419 

Nathalie Dungert: ***@student.mdh.se   07*** 

Rani Nambiar: ***@student.mdh.se         07*** 

Handledare: 

Victor Kvarnhall: victor.kvarnhall@mdh.se       07*** 

Tack på förhand! 



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

• När gick du din utbildning? 

• Hur länge har du arbetat i förskolan? 

• Hur länge har du arbetat i denna förskola? 

• Vilka åldrar har barnen i barngruppen du arbetar med? 

• Är förskolan du arbetar i certifierad med grön flagg? 
 

• Hur tänker du kring begreppet naturens kretslopp? 

• Hur tänker du kring begreppet delaktighet? 

• Vad är naturkunskapsundervisning i förskolan för dig? 

• Hur tänker du kring ditt uppdrag i att undervisa i naturkunskap så att barnen 

ska skapa sig en förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp? 
 

• Hur undervisar och arbetar du för att barnen ska skapa sig förståelse för sin 

delaktighet i naturens kretslopp? 

• Vill du ge ett konkret exempel på en lärsituation där du arbetade med naturens 

kretslopp? 

• Hur anser du att barnen tar till sig undervisningen om sin delaktighet i 

naturens kretslopp? 

• Vad är lätt respektive svårt med att undervisa om naturens kretslopp? 
 

• Hur ser du på dina egna kunskaper i naturkunskap? 

• Hur upplevde naturkunskapsundervisningen när du gick i skolan? 

• Hur ser du på dina egna kunskaper om människans delaktighet i naturens 

kretslopp? 

• Har du fått ytterligare utbildning i naturkunskap efter gymnasiet? 

 


