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Syftet med detta arbete är att undersöka hur barns relation till naturen kommer till uttryck
genom både verbala uttalanden och kroppsspråk.

Våra frågeställningar:

- Vilka uppfattningar har barn i åldrarna 7-8 år om andra organismers betydelse för oss
människor och hur uppfattar de människors betydelse för andra organismer?

- Vilka  känslor  anser  barn  i  åldrarna  7-8  år  väcks  hos  dem  i  mötet  med  andra
organismer?

För att få svar på dessa frågor har det gjorts en analys av redan genomförda intervjuer. Även
observationer och en uppföljande ”Stimulated recall” intervju har gjorts. Observationerna och
båda intervjuerna har gjorts på barn i åldrarna 7-8 år på en skola i centrala Malmö. I studien
har det funnits en nära kontakt med Skogsträdgården på området Holma i staden Höör. Denna
uppsatts  skrivs  i  samarbete  med  forskningsplattformen  Hållbar  utveckling  och
naturvetenskapens didaktik på Högskolan för lärande och kommunikation som har kopplingar
till Skogsträdgården Holma.  

Resultatet  visar  att  många barn har  en  självklar  nyttosyn på  människans behov av  andra
organismer.  Människan  får  till  exempel  honung,  frukter,  bär,  kött  och  mjölk  av  naturen.
Många ansåg att naturen är livsviktig och utan den skulle människan inte överleva eftersom
det  då  inte  skulle  finnas  något  syre.  En del  barn  hade  en  god förståelse  för  människans
betydelse  för  andra  organismer.  Människan  hjälper  naturen  på  traven  genom att  plantera
rabatter och ta hand om naturens olika invånare. Undersökningen visar att de känslor som
väcks hos barn i mötet med andra organismer är något som är väldigt individuellt. Exempelvis
kan barnen uppleva känslor av glädje men också rädsla i mötet med naturen. I barnens möten
med vissa delar av naturen kan den upplevas som äcklig och en del barn visar sina känslor
genom att utagera och utöva aggressiva, fysiska handlingar.
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Inledning 

Denna undersökning har gjorts av två lärarstudenter, inriktade på de yngre åldrarna, som båda

har naturvetenskap som huvudinriktning.  Under de perioder av lärarutbildningen som varit

verksamhetsförlagda  har  vi  blivit  nyfikna  på  vilka  uppfattningar  barn  har  om

ekosystemtjänster. Enligt styrdokumenten (Skolverket, 2011a) ska eleverna bemöta begreppet

ekosystemtjänster  i  årskurs  4-6.  Vi  finner  det  intressant  att  undersöka  hur  begreppet  är

fortplantat redan i tidigare årskurser. Eftersom barn har olika syn på och relation till naturen

anser vi det också vara relevant att få insikt i vilka känslor som väcks hos barn i mötet med

andra organismer. Naturen  är en betydelsefull och given del av vår vardag.  Att vistas och

utföra aktiviteter i naturen är för oss lika självklart som att naturen är en fridfull, levande och

vacker  plats.  Begreppet  natur  beskrivs  av  Lindgren  (2004)  som  något  personligt  och

individuellt där alla människor har en egen definition. Våra känslor och upplevelser spelar en

avgörande roll för hur vi upplever naturen.

Hos oss finns en klar bild av vad natur innebär och betyder men vad innebär och betyder den

för  barn  idag?  Andersson  (2008)  beskriver  barns  upplevelse  av  naturen  som  rolig  och

spännande och ses som en plats fylld av fantasi där leken kommer i centrum. Vi tror att det är

viktigt att barn, tidigt i åldrarna, får en positiv uppfattning om, och väcker en nyfikenhet på

naturen. Detta stöds även i, Kommentarmaterialet till kursplanen i biologi där det beskrivs ett

samspel mellan nyfikenhet och kunskap där nyfikenheten leder till kunskap men också en lust

av att söka mer kunskap genom att nya frågeställningar väcks tillsammans med fascination.

Intresse  och nyfikenhet  leder  ofta  till  en  drivkraft  att  söka  svar  på  de  frågor  barnen har

(Skolverket 2011b). Vi vill i vårt examensarbete utnyttja vår nyfikenhet på relationen mellan

barn och natur. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur barns relation till naturen

kommer  till  uttryck.  Denna  uppsatts  skrivs  i  samarbete  med  en  forskningsplattform  på

Högskolan för lärande och kommunikation som har kopplingar till Skogsträdgården Holma.

Forskningsplattformen  heter  Hållbar  utveckling  och  naturvetenskapens  didaktik  och

utgångspunkten  i  denna  forskningsplattform  är  att  bidra  till  kunskapsspridning  och

kunskapsutveckling  inom hållbar  utveckling  (Högskolan  för  lärande  och  kommunikation,

2013).
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Bakgrund 

I bakgrunden förklaras begreppen ekosystemtjänster, skogsträdgård och natur. Här tas även

tidigare forskning upp som gjorts i ämnet.

Ekosystemtjänster

Under centralt innehåll för årskurs 1-3 i styrdokumentet, Lgr11, står att de naturorienterade

ämnena  ska  behandla  enkla  näringskedjor  som  beskriver  samband  mellan  organismer  i

ekosystem. Undervisningen ska  även behandla ekosystemtjänster,  till  exempel  pollinering,

nedbrytning och rening av luft och vatten. Begreppet ekosystemtjänster introduceras först i

årskurs 4-6 där det under centralt innehåll står att undervisningen ska behandla människans

påverkan  på  och  beroende  av  naturen  och  vad  det  innebär  för  en  hållbar  utveckling

(Skolverket, 2011a).  Naturhistoriska riksmuseet (2013) beskriver ett ekosystem som miljön

och allt levande som finns i ett naturområde. Allt levande i ett ekosystem påverkas av, och är

beroende av, varandra. För att fungera behöver alla ekosystem energi och den ursprungliga

energikällan  är  solen.  På  Naturvårdsverkets  hemsida  (2012)  står  att  ekosystemtjänster  är

funktioner i samtliga ekosystem som på ett eller annat sätt gynnar oss människor. I begreppet

ekosystemtjänster  involveras  alla  levande  organismer  och  miljön  i  ett  specifikt  område.

Grunden för ekosystemtjänster ligger i att koppla samman naturen och mänskligheten för att

på så vis uppnå välbefinnande. Till ekosystemtjänster räknas bland annat bränslen, mediciner,

pollinering, vattnet vi dricker, luften vi andas och maten vi äter. Men även de ickemateriella

och känslomässiga värden vi får av naturen räknas in bland ekosystemtjänsterna. Många av

dessa  gratistjänster  naturen  ger  oss  är  omöjliga  att  ersätta  med  hjälp  av  teknik

(Världsnaturfonden, 2012). 

Vad är en skogsträdgård? 

Skogsträdgården Holma är en stiftelse, förlagd i Höör som startades år 1998. Där bedrivs idag

ekologiska  jordbruk  och  trädgårdar  där  syftet  är  att  stödja  och  bidra  till  allmännyttig

verksamhet  som  forskning,  undervisning  och  vård  men  även  fristående  projekt  med  en

ekologisk  grundsyn.  I  Skogsträdgården  genomförs  miniprojekt  där  skolor  i  närområdet

genomför egna utvalda projekt som skall gynna naturen på bästa möjliga sett. Detta genom

exempelvis fjärilsrabatter, insekthotell, byggnationer av ängar och diverse planteringar. Varje

klass  har  sina  egna  specifika  projekt.  Skogsträdgårdens  vänner  (2013)  skriver  att  en

skogsträdgård  är  en  trädgård  där  det  finns  olika  växter  där  många  av  dem  är  vanliga

trädgårdsväxter. 
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Där växer olika fruktträd, bär- och nötbuskar, kryddväxter och perenna grönsaker. Att växter

är perenna betyder att de står kvar i jorden under vintern och är fleråriga. Alla växter i en

skogsträdgård är på ett eller annat sätt nyttoväxter. Nyttoväxter är växter som människan på

ett  eller  annat  sätt  drar  nytta  av  (Nationalencyklopedin,  2013a).  Mängden skadedjur  i  en

skogsträdgård  är  inte  stor  på  grund  av  det  rika  insekts-  och  fågellivet.  Växterna  är  med

omsorg placerade i  lundar  för  att,  på effektivaste  sätt,  kunna ta  tillvara på solljuset.  I  en

skogsträdgård  framställs  mycket  ätliga  växter,  frukter,  bär  och  nötter.  Där  ges  plats  och

tillfälle  till  meningsfullt  arbete  och där  erbjuds  även en vacker  plats  att  vara  på.  Tanken

bakom en skogsträdgård är att det mänskliga arbetet ska vara så minimalt som möjligt och ta

tillvara  på  de  tjänster  som  växter  och  djur  kan  göra  för  människan,  så  kallade

ekosystemtjänster (Skogsträdgårdens vänner, 2013). 

Vad är natur?

Begreppet  natur  beskrivs  på  Nationalencyklopedins  hemsida  (2013b)  som  ett  mycket

komplicerat begrepp som i det engelska språket har mer än sextiosex betydelser. Dessa olika

betydelser kan delas in i två huvudgrupper. I den första gruppen syftar begreppet natur på den

materiella världen i stort. I extrem betydelse syftar begreppet natur på allting. Men begreppet

syftar i synnerhet på den omgivning med växer och djur som är opåverkad av människan. I

den andra betydelsen av natur menas någots grundläggande egenskap, egenart eller väsen.

Vanligen syftar denna beskrivning på levande föremål. 

Tidigare forskning 

Nedan tas olika forskningar upp rörande barns uppfattningar av naturen, barns uppfattningar

av liv och betydelsen av vistelse i naturen i tidig ålder för barns utveckling. Det finns också en

beskrivning på Edward O Wilsons teori om biofili (Wilson, 1986). 

Hur barn uppfattar natur 

I  examensarbetet  Barn och natur,  skrivet  av  Andréas  Lindgren  (2004) beskrivs  begreppet

natur som något individuellt och personligt där alla människor har en egen definition. Våra

känslor och upplevelser spelar en avgörande roll i hur vi upplever naturen. Eftersom alla barn

har egna förhållanden till, och tidigare upplevelser av, naturen upplevs den på olika sätt. Det

finns många faktorer som spelar in i hur naturen upplevs av barn. Barn som tidigare blivit

rädda eller råkat ut för någon form av olycka i skogen kan ha en negativ syn på naturen. 
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Barn upplever naturen efter upplevelser och känslor som de tidigare varit med om men oftast

relaterar de till deras allra senaste vistelse i naturen, till exempel med skolan eller familjen.

Madsen (2002) har genomfört en undersökning om vad natur är och hur olika människor ser

på den. Han skriver om sin studie i boken Barn, djur och natur (2002). I sin undersökning har

han intervjuat lärare, studenter, föräldrar och barn. Precis som Lindgren (2004) menar Madsen

(2002) att alla har sin egen definition och uppfattning om vad natur är för något. Han menar

att hur vi uppfattar natur är ett resultat av våra tidigare erfarenheter och upplevelser vi haft i

naturen. Han menar att det generellt går att dela in människors uppfattning om natur i 3 olika

uppfattningar, som är:

- Mytiska naturuppfattningen där allt menas vara besjälat.

- Bondesamhällets naturuppfattning där naturen värderas efter vad den kan användas till

och naturen ses som en plats där det framställs viktiga produkter som är grunden för

vår överlevnad.

- Industrisamhällets naturuppfattning där naturen hamnar på avstånd och uppfattas som

det som finns mellan industrierna och något människan ser då de passerar med bil.

Hur barn uppfattar liv 

Andersson (2008) skriver:

Barns begrepp om levande, djur och växter sammanfaller inte alltid med vetenskapens, vilket

kan ge upphov till intressanta diskussioner. Exempelvis kan eld uppfattas som levande, men

inte ett träd eller ett frö. Begreppet djur kan vara begränsat till fyrbenta, stora, levande djur.

Det utesluter spindlar, flugor, maneter och annat. Växter kan uppfattas som något ganska litet,

vilket placerar träd utanför denna kategori. (s, 100)

Andersson vill väcka förståelse för vad barn tänker om, och hur de upplever naturen som

finns omkring dem. Han menar att varje individ har en personlig åsikt om vad naturen är för

dem. Barn upplever naturen som rolig och spännande och som en plats fylld av fantasi snarare

än sjöar, berg, skogar, växter och djur. Det är i naturen leken kommer i centrum. Barn lär sig

bland annat att vara rädda om naturen och får kunskaper om växter och djur. De upplever och

lär sig saker i naturen, där mycket av det de tar till sig speglar deras intressen och tidigare

erfarenheter (Andersson, 2008).
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Betydelsen av vistelse i naturen för barns utveckling 

Vuxna kan påverka barn negativt genom deras uppfattning om barns inlärning. Madsen påstår

att  vuxna har uppfattningen att  barn lär  sig mer genom dem än genom sig själva.  Denna

uppfattning gör att barn går miste om mycket spännande kunskap om världen och naturen.

Barns aktivitet och sinnesintryck fungerar som utgångspunkt för både dess utveckling och

förmåga att lära sig något nytt. Genom dessa aktiviteter och sinnesintryck skapar barn en inre

bild av hur världen ser ut, vilket Madsen kallar inre världsbild (Madsen, 2002). Även Ban och

Nyhus Braute (1997) menar att barn själva ska få upptäcka naturen och beskriver vikten  av

att, i barndomen, själva få uppleva naturen och trivas i den. Detta leder till att chanserna blir

goda för att utveckla bra känslor för naturen och med tiden utvecklas även attityder som, på

något sätt, är till gagn för den. Människor som inte har något förhållande till naturen har inte

heller  någon  större  förståelse  för  den.  Detta  leder  även  till  att  dessa  människor  inte  har

intresse  att  bevara  naturen.  Barndomen  är  viktig  i  avseende  att  skapa  bra  attityder  och

inställningar till naturen eftersom dessa lättast formas tidigt i uppväxten. Attityder till naturen

skapas också via handlingar. Dessa upplevelser ligger som grund för kunskaper eftersom vi

människor  skapar  attityder  genom  att  gå  från  upplevelser  till  kunskaper  och  vidare  till

attityder (Bang & Nyhus Braute, 1997). Möller (1992) menar att det kan vara svårt för barn

att skapa bra attityder och inställningar till naturen på grund av att då barn vistas utomhus

besöker de ofta platser som är grundade och uppbyggda för barn.  Platser som tillgodoser

barns intresse och behov av rörelse. Det finns områden för till exempel klättring, gungning

och bollsporter på förskola, skola och lekplatser. Däremot är det sällsynt att barn vistas i en

miljö  där  de får vara ifred och leka hemliga lekar  och uppleva naturen med sina sinnen.

Istället för att uppleva en förtrollad värld blir barns utomhusvistelser ett besök på en rastgård.

Det som händer när barn vistas på dessa rastgårdar är att de hänsynslöst kan göra i stort sätt

vad de vill och dessa rastgårdar lär barnen att de inte behöver ta någon hänsyn eftersom det

inte finns något som är så vackert och fint att det inte får förstöras (Möller, 1992). 

Biofili

I Kommentarmaterial till kursplanen i biologi (Skolverket 2011b) står:

          Ett syfte med undervisningen i biologi är att eleverna ska få möjlighet att utveckla nyfikenhet på

och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Därigenom tar kursplanen fasta på den

ursprungliga drivkraften bakom all naturvetenskap. Människan har i alla tider drivits av en vilja

att  förstå  hur  tillvarons  villkor  är  beroende  av  naturen.  Grundsynen  i  kursplanen  är  att

människan är en del av naturen. (s, 7)
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Skolverket (2011b) skriver att  människan alltid drivits av en vilja att  förstå hur tillvarons

villkor  är  beroende  av  naturen.  Detta  är  grunden  i  den  amerikanske  biologen  Edward  O

Wilsons (1986) teori  biophilia (biofili). Wilson är grundaren av begreppet biofili och i hans

hypotes utgår han från att människan är en biologisk varelse som är anpassad till att leva i

naturen. Han menar att människan föds med ett genetiskt instinktivt band till naturen. Med

biofili menas kärlek till levande system eller liv. Wilson menar att vi föds med instinkten att ta

hand om andra levande organismer omkring oss, på grund av det genetiska sambandet och

behovet vi människor har av naturen. Detta för att människans evolution inträffade då vi levde

i  nära  kontakt  med  naturen  (Wilson,  1986).  Kellert  (2002)  skriver  att  biofili  inte  enbart

innefattar  människors  genetiska  känslor  och  instinkter  gentemot  naturen.  Biofili  är  även

kulturellt  betingat och påverkas av samhällets syn på lärande och människors individuella

erfarenheter. Med biofili som grundteori skriver Kellert om nio basvärden av naturen som

hjälper till att utveckla egenskaper med betydelse för människors personlighet:

- Det estetiska värdet relaterar till den attraktion och dragningskraft vi människor har till

naturen.  Utvecklingen  av  detta  värde  ses  som  bidragande  till  barns  kapacitet  att

upptäcka  och  förstå  ordning,  att  utveckla  tankar  om harmoni  och  balans  och  att

utveckla och upprätthålla nyfikenhet, fantasi och glädjen i att upptäcka.

- Det dominerande värdet relaterar till instinkten att övervinna och kontrollera naturen.

De genetiska delarna som är förknippade med detta värde är säkerhet och beskydd,

oberoende och självständighet, drivkraften att upptäcka det okända och viljan att ta

risker och visa mod. 

- Det humanistiska värdet betonar stark ömhet och emotionell tillgivenhet för naturen.

Att komma nära naturen beskrivs som en bidragande faktor i utvecklandet av intimitet,

samarbetsförmåga, tillit och en grund för sociala relationer. Detta ses också som en

bidragande faktor för att utveckla en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende.

- Det  moraliska värdet  relaterar  till  en  etisk  och  spirituell  samhörighet  med

naturen.  Utvecklingen  av  detta  värde  ses  som bidragande  till  människors  vilja  att

skydda naturen och behandla den med vänlighet och respekt.

- Det  realistiska värdet  relaterar  till  behovet  av  nära  kontakt  med  naturen.

Utvecklingen  av  detta  värde  bidrar  till  en  dragningskraft  till  att  undersöka  och

upptäcka. Det bidrar med nyfikenhet, frågvishet, fantasi, ett lugn, en ökad självkänsla

och ett ökat självförtroende. 
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- Det  negativa värdet  relaterar  till  undvikande av  och rädsla  för  naturen.  Här

uteblir  känslor och intresse för att vårda och ta hand om naturen. Utvecklingen av

detta värde bidrar till undvikandet av situationer och miljöer där fara kan uppkomma.

Det minimaliserar riskerna att utsättas för skada och situationer där vi människor kan

uppleva en osäkerhet. Framförallt bidrar det negativa värdet med en respekt och även

bävan för naturen. 

- Det  vetenskapliga värdet  betonar  förståelsen  som  fås  genom  att  undersöka

naturen.  Detta  värde  bidrar  med  intellektuell  kompetens,  ett  kritiskt  tänkande,  en

effektivitet i problemlösning och ökade färdigheter inom empiriska observationer och

analyser. Det bidrar även till en ökad respekt för och uppskattning av naturen. 

- Det symboliska värdet inkluderar naturens roll i att utforma och bistå mänsklig

kommunikation. Utvecklingen av detta värde bidrar till en förmåga av klassificering

och uppdelning användbar i matematiken och betydelsefull för språkutvecklingen. Det

bidrar  även  till  en  ökad  kommunikations-  och  resonemangsförmåga  genom

användningen av symboler och bildspråk. 

- Nyttovärdet relaterar till de materiella resurser och den nytta människan får av

naturen.  Utvecklingen  av  detta  värde  bidrar  med  en  känsla  av  materiell  trygghet

(Kellert, 2002).

Hur vi människor upplever dessa värden varierar från individ till individ. Utvecklingen av

barns värden på naturen kan generellt delas upp i två åldersrelaterade stadier där den första

sker mellan åldrarna 3-6 och den andra mellan 6-12. Under det första stadiet utvecklar barn de

praktiska,  dominerande och negativa perspektiven på naturen.  Detta stadium grundas i att

tillgodose barnets  fysiska behov där  hot  och  fara  undviks.  Barn utvecklar  här  känslor  av

kontroll,  trygghet och säkerhet.  Ömhetskänslor för naturen och förståelse av beroendet av

andra levande varelser kommer i andra hand eftersom de egocentriska och personliga behoven

och  begären  är  mer  centrala  för  barn  i  dessa  åldrar.  Många  uppvisar  tydlig  oro  eller

likgiltighet mot kontakt med de delar av naturen som de inte är bekanta med sedan tidigare.

Under det andra stadiet är inte längre de praktiska, dominerande och negativa perspektiven

viktiga. De perspektiv som nu står i centrum är det humanistiska, symboliska, estetiska och

vetenskapliga. Barn i dessa åldrar värdesätter, och är mer bekväma och bekanta med, andra

varelser och naturliga miljöer. Istället för barns egocentriska och personliga behov och begär

finns här fokus på barns känslor,  nyfikenhet och intressen. Barnet uppskattar att upptäcka

naturen och utveckla sitt kunnande om den (Kellert, 2002).
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur barns relation till naturen kommer till

uttryck  genom  både  verbala  uttalanden  och  kroppsspråk.  Eftersom  styrdokumenten

(Skolverket, 2011a) säger att eleverna ska bemöta begreppet ekosystemtjänster i årskurs 4-6

finner vi det intressant att undersöka hur begreppet ekosystemtjänster är fortplantat redan i

tidigare årskurser. Eftersom barn har olika syn på och relation till naturen anser vi det också

vara relevant att få insikt i vilka känslor som väcks hos barn i mötet med andra organismer. 

 Vi har därför valt att formulera våra frågeställningar enligt följande:

- Vilka uppfattningar har barn i  åldrarna 7-8 år om andra organismers

betydelse för oss människor och hur uppfattar  de människors betydelse för andra

organismer?

- Vilka  känslor  anser  barn  i  åldrarna  7-8  år  väcks  hos  dem  i  mötet  med  andra

organismer?
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Metod 

Här  beskrivs  och  motiveras  formen  av  studien,  urvalet  och  de  olika  intervju-  och

observationsmetoderna. Studiens forskningsetiska tillvägagångssätt,  validitet och reliabilitet

beskrivs och sist finns en analys.  

Kvalitativ studie

Studie är skriven utifrån en kvalitativ undersökning. Ahrne och Svensson (2011) menar att i

en kvalitativ undersökning styrs inte intervjun och dess frågor i någon större utsträckning,

utan intervjuledaren tillåts att vara flexibel och anpassningsbar. Men då det ändå sker en viss

form av styrning är det viktigt att man som intervjuledare förhåller sig på ett neutralt sätt,

detta därför att den som håller i intervjun annars kan påverka studiens resultat. Detta kan ske

både omedvetet och medvetet.  Vidare menar Ahrne och Svensson att frågorna till intervjun i

sig inte behöver vara onödigt avgränsade, men de bör vara neutrala utifrån studiens syfte.

Vissa  frågor  kan  besvaras  bara  genom  kvalitativa  studier.  Dessa  frågor  rör  framför  allt

människors upplevelser av olika saker eller deras syn på verkligheten. I en kvalitativ studie

ligger intresset i att beskriva, förklara och tolka.

Urval

Undersökningen har genomförts genom att vi har tagit del av redan genomförda intervjuer

samt genomfört observationer och egna Stimulated recall intervjuer.  Samtliga moment har

gjorts  med  7-8-åringar  från  en  skola  belägen  i  Malmö  som  har  ett  samarbete  med

Skogsträdgården på området Holma i staden Höör. Klassen som varit med i undersökningen

är en klass med jämn fördelning av pojkar och flickor. I klassen går det till största del barn

som har  en  annan  kulturell  bakgrund  än  svenska.  Vid  samtliga  besök  användes  grupper

bestående av en blandning av pojkar och flickor. Studien innefattar inte en jämförelse mellan

pojkar och flickor. 
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Intervjuer

Vid ett första besök av forskningsplattformen på Högskolan för lärande och kommunikation

genomfördes intervjuer med barn på en skola i centrala Malmö. Delar av tre intervjuer som

gjordes vid detta tillfälle har använts till denna forskning på grund av att innehållet i dessa

varit  relevant  för  undersökningen.  Intervjuerna  genomfördes  av  en  forskare  från

forskningsplattformen på Högskolan för lärande och kommunikation. Intervjuledaren träffade

barnen på deras skola och genomförde intervjuer med 5-6 barn i varje grupp. Barnen fick se

olika  bilder  och  om dessa  fördes  samtal  utifrån  frågor  och följdfrågor  från  en  förberedd

intervjuguide (bilaga 1) som var kopplad till bilderna. Samma bilder och frågor användes till

samtliga barn och grupper. Bilderna visades en i taget och motiven var: en flicka och en fjäril,

en flicka med vinbär, ett bi och ett skogsbryn. 

Dokumentationen av mötet gjordes genom att spela in intervjuledaren och barnen på ljudfiler

med hjälp av en bandspelare. Intervjuerna genomfördes vid ett bord med intervjuledaren och

barnen runt om. Detta för att skapa närhet och lugn för att barnen skulle känna sig trygga med

situationen. Intervjuledaren började med att förklara vad syftet med intervjun var, samt att tala

om att  det skulle användas bandspelare för att  dokumentera mötet.  Kvale och Brinkmann

(2009) menar att de första minuterna i en intervju kan ses som klart betydelsefulla. Den som

blir intervjuad vill först skapa sig en bild av den som intervjuar, detta innan han eller hon

väljer  att  berätta  om  sina  erfarenheter  och  tankar  kring  området.  Genom  att  genomföra

intervjuer ges barnen större möjlighet att uttrycka sina upplevelser och tankar. Det kan ibland

vara svårt att få barn att uttrycka sina innersta tankar och berätta om deras syn på saker och

ting. Därför har det även genomförts observationer i denna studie.

Observationer 

Patel  och Davidson (2003) beskriver att  observationer ses som vårt  främsta medel  för att

inhämta information i vår vardag. Observationer är användbara när vi vill samla information

som berör olika beteenden och skeenden i naturliga situationer. Patel och Davidson skriver att

observationer ger ett större och mer givande resultat till skillnad från intervjuer. Detta därför

att  de barn vi väljer  att observera inte är beroende av att  ha en tydlig minnesbild. Denna

minnesbild  kan  vara  svår  att  vidarebefordra  så  att  intervjuledaren  uppfattar  barnets  bild

korrekt. 
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I september 2013 genomfördes ett besök på Skogsträdgården för att möta klassen från Malmö

och observera deras vistelse i trädgården. Klassen var samma klass som tidigare medverkat

vid intervjuerna som gjordes vid forskningsplattformens första besök. Under observationen

var utgångspunkten att observera hur barnen uttryckte sin relation till andra organismer både

verbalt och kroppsmässigt. Det som observerades var bland annat hur barnen reagerade vid

olika möten med andra organismer, hur de upplevde arbetsuppgifterna de tilldelats och hur de

yttrade känslorna de upplevde under besöket på Skogsträdgården. Vid besökstillfället arbetade

barnen  i  olika  miniprojekt  där  de  bland  annat  byggde  fjärilsrabatter  och  återskapade  en

vildmarksäng. Som observatörer deltog vi i barnens aktiviteter för att på så vis inte sticka ut ur

mängden  och  för  att  barnen  skulle  få  en  så  naturlig  situation  i  trädgården  som möjligt.

Samtidigt fotograferades och antecknades olika situationer genom nyckelord. Med begreppet

nyckelord menas att de observationer som gjordes kortfattat skrevs ner. Vid besöket användes

så kallade ostrukturerade observationer, som Patel och Davidson beskriver som användbara i

utforskande syfte för att kunna inhämta så mycket information som möjligt av det som sker

vid observationstillfället. Ostrukturerade observationer kräver inget observationsschema utan

”allting” ska registreras. När observatören befinner sig i observationssituationen uppstår också

kännedom om den aktuella platsen. Genom att få mer kunskap kan observationerna anpassas

och på så vis går det att genomföra en bättre observation där maximalt med information kan

fås ur tillfället. 

Stimulated recall intervjuer 

Stimulated recall är en metod där dokumentation förs om en intervjupersons verksamhet.

Denna  dokumentation  kan  göras  med  hjälp  av  ljudinspelning,  videoinspelning  eller

fotografering.  En  tid  efter  dokumentationstillfället  (8  veckor  i  denna  studie)  får  den

intervjuade ta del av, och kommentera, materialet. Den dokumentation som den intervjuade

får  ta  del  av har  som syfte  att  stimulera och påminna personen om sitt  handlande vid

tillfället  då  dokumentationen  gjordes.  Stimulated  recall  är  en  metod  som  inte  har  en

bestämd manual som ska följas (Haglund, 2003).  Stimulated recall intervjuer ses som en

metod  där  intervjuledaren  intresserar  sig  för,  och  vill  ta  del  av,  en  annan  persons

uppfattningar. Här är inte syftet att komma åt fakta som annars är möjlig att få genom

observation.  Då en Stimulated recall  intervju genomförs är alltid utgångspunkten något

som  hänt  tidigare  i  den  intervjuade  personens  liv  (Johansson,  2013).  Besöket  i

Skogsträdgården (september 2013) dokumenterades genom att  fotografera barnen då de

genomförde olika aktiviteter. 
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Bilderna  visade  barnet/barnen  i  olika  miljöer  i  trädgården,  bara  miljöerna  eller  olika

detaljer från trädgården. Vid intervjutillfället delades barnen in i sina miniprojektsgrupper

från skogsträdgården, i varje grupp deltog 4-6 barn. Totalt genomfördes 5 olika Stimulated

recall  intervjuer.  Vid  intervjutillfället  valdes  att  visa  ett  urval  av  det  fotograferade

materialet för barnen (bilaga 2). Därefter fick barnen berätta om händelsen eller platsen

som visades på bild. Barnen fick återberätta och uttrycka sina uppfattningar om besöket

samt vad de kom ihåg från tillfället. Det ställdes även frågor som anpassades efter barnens

minnesbilder. Exempel på frågor kunde vara: vad hände? vad gjorde ni? varför? hur? vad

tyckte du om det? Syftet med valet av just denna metod var att stimulera barnen till att

komma ihåg saker som hänt tidigare, tanken var att barnen skulle lyfta fram så mycket

detaljer som möjligt om deras uppfattningar och känslor.  (Se intervjuguide och bilder i

bilaga 2).  

Forskningsetiskt tillvägagångssätt

I  denna  forskning  har  kravet  på  ett  forskningsetiskt  tillvägagångssätt  följts  enligt

Vetenskapsrådet (2013). Individskyddskravet är uppbyggt av fyra grundkrav för forskning.

Informationskravet, samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet.

Informationskravet  betyder  att  deltagarna,  i  denna  forskning  handlar  det  om barnen,  har

tillgodosetts  med  information  om  vilken  del  de  utgör  inom  forskningen  och  att  deras

deltagande är helt frivilligt.  Varje barn som intervjuas får själva avgöra om de vill delta i

forskningen. Barnens föräldrar har fått fylla i blanketter (bilaga 3) där de tillåter att barnen får

medverka  på  inspelat  material  såsom ljudfiler,  film och  i  bild.  I  de  fall  föräldrarna  inte

samtyckt filmas, fotograferas eller spelas dessa barn inte in. Konfidentialitetskravet innebär

att alla uppgifter som samlats in förvaras säkert och de som deltar förblir konfidentiella. Det

är endast personerna inom projektgruppen som har tillgång till materialet och vet vem som

har sagt och gjort vad. Barnen och deras föräldrar samt pedagoger har informerats om att det

insamlade materialet bara används av oss inom projektgruppen för att driva projektet framåt

och inom detta examensarbete, detta enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013).

Analys 

De intervjuer som gjorts av forskningsplattformen var sedan tidigare varken analyserade eller

transkriberade därför gjordes denna analys på både inspelningarna av de tidigare intervjuerna

samt Stimulated recall intervjuerna, där alla inspelningar bestod av en intervju på cirka 30

minuter. Analysen genomfördes enligt Dahlgren och Johansson (2009). 
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Denna analysmodell består av sju steg där det första innebär att bekanta sig med materialet.

Avlysningar gjordes då av samtliga inspelningar. Under det andra steget, som är kondensation,

lades  fokus  på  delarna  av  materialet  som  var  relevant  för  denna  forsknings  syfte  och

frågeställningar. Genom transkriptionen av dessa delar skrevs delar av intervjuerna ned, vilket

resulterade  i  en  grov sortering  av  det  insamlade  materialet.  Vid  det  tredje  steget  gjordes

jämförelser  av  det  transkriberade  materialet  för  att  upptäcka  likheter  och  skillnader  i

innehållet. Det fjärde steget är gruppering och här delades det transkriberade materialet upp

efter vilken frågeställning innehållet tillhörde. Steg fem innebär att artikulera kategorierna och

med detta menas att skapa ett kategorisystem. Då vi gjorde detta fann vi 8 kategorier. I det

sjätte  steget namngavs dessa kategorier:  Andra organismer är inte av någon betydelse för

människan,  Konkret  materiell  betydelse,  Icke  konkret  materiell  betydelse,  Människans

betydelse för andra organismer, Naturen som en härlig plats, Naturen ses som äcklig, Rädsla

för naturen och Aggressiva känslor gentemot naturen. I det slutliga steget är den kontrastiva

fasen där en jämförelse sker mellan kategorierna för att kunna konstatera att uppdelningen

skett  på bästa  sätt.  Här kan delar  av transkriptionerna flyttas  från en kategori  till  en mer

passande  sådan.  Denna  analysmetod  valdes  främst  för  att  fokus  läggs  på  de  delar  av

intervjuerna som är mest relevanta för studien. Studiens resultat är först och främst indelat

efter  de  två  frågeställningarna.  Sedan  är  resultatet  uppdelat  utefter  de  8  kategorier  som

analysen resulterade i.

Studiens tillförlitlighet

Bjereld,  Demker  och  Hinnfors  (2002)  skriver  att  validitet  handlar  om huruvida  det  som

studien  syftar  till  att  undersöka  verkligen  undersöks.  Under  intervjutillfällena  användes

bandspelare för att dokumentera. I och med detta kunde vi lyssna på innehållet i intervjuerna

flera gånger, vilket stärker studiens validitet. En annan sak som visar på studiens validitet är

att de inspelade intervjuerna analyserats av två personer. Även vid observationstillfället var vi

två. Bejeld et al. (2002) menar att en studies reliabilitet visar på i hur stor utsträckning en

studie kan upprepas och nå samma resultat. Tillvägagångssättet av intervjun har gjorts på ett

tydligt sätt där vi följt en tydlig intervjuguide. Vi har på ett mycket noggrant sätt beskrivit vårt

tillvägagångssätt  och utefter  vilka  grunder  vi  analyserat  materialet,  vilket  stärker  studiens

reliabilitet.
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Resultat 

För  att  tydligt  strukturera  vårt  resultat  utgår  vi  från  de  tidigare  inspelade  intervjuerna,

Stimulated recall intervjuerna och observationerna från Skogsträdgården. Vi tar endast upp de

delar av samtalen och diskussionerna som vi anser är relevanta för vår forskning och utgår då

efter vårt syfte och våra frågeställningar. 

Andra organismers betydelse för människan och människans betydelse för 

andra organismer

Under denna rubrik beskrivs det resultat som berör vår första frågeställning som handlar om

andra organismers betydelse för människan och människans betydelse för andra organismer.

Detta  utifrån  4  kategorier,  vilka  är:  Andra  organismer  är  inte  av  någon  betydelse  för

människan,  Konkret  materiell  betydelse,  Icke konkret  materiell  betydelse och Människans

betydelse för andra organismer. 

Andra organismer är inte av någon betydelse för människan

En del barn angav verbala uttalanden om att andra organismer inte har någon betydelse för

människan. De berättade att varken fjärilar eller bin är viktiga för oss och att människan inte

har någon nytta av dem. 

Konkret materiell betydelse

För många barn var det enkelt att ge konkreta exempel på den materiella betydelsen av andra

organismer. Barnen berättade till exempel att bin är av betydelse för oss människor eftersom

det är av dem vi får honung. Från korna får vi mjölk, grädde, ost, glass och nötkött och av

träden får vi papper och glas. De räknade även upp frukt och bär som materiella fördelar

människan får av naturen. 

Icke konkret materiell betydelse

En del barn förde djupare resonemang om varför andra organismer är av betydelse för oss

människor. Många barn förklarade att vi inte skulle överleva om det inte fanns några insekter

eller djur. En del uttryckte att vi är beroende av andra organismer eftersom det är av dem vi

får syre. Nedan följer en del av en dialog om fjärilars betydelse för oss människor från en av

de inspelade Stimulated recall intervjuer.
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Intervjuledaren – ”Varför behöver vi fjärilar?”

Barn 1 – ”För att vi ska få.. Vad heter det nu?.. Jag tror att det heter syre, vi ska få

syre”

Intervjuledaren – ”Hur tänker du då?”

Barn 2 – ”Om vi skulle inte ha fjärilar.. ingenting.. om vi skulle dödit alla fjärilar hela

jordklotet då kommer vi dö”

Intervjuledaren – ”Tror du det? Varför skulle det blir så?”

Barn 2 – ”För om man dödar alla djurena man får inte syre”

Några andra barn påstod att det är växternas blad som gör att vi andas, andra påstod att det är

bin, fjärilar och andra insekter och djur. De förklarade också att utan dessa växter, insekter

och djur skulle vi inte överleva eftersom vi då inte skulle få något syre. Några barn berättade

att vi behöver insekter, blommor och andra växter eftersom de ger oss energi och näring. 

Människans betydelse för andra organismer 

Intervjuledaren – ”Varför bygger ni den här stenmuren?”

Barn 1 – ”Till insekter så att dom kan bo på vintern”

Barn 2 – ”Sen dom kan.. så dom kan sova där inne och där får dom mat där där nere.

Sen finns det jätte mycket dom kan bygga bo här. Så man lägger jätte mycket stenar så

kommer dom och kryper in i litet hål”

Intervjuledaren – ”Varför tror ni att insekterna vill bo i den där muren?”

Barn 2 – ”För det är varmt där inne”

Barn 3 – ”Annars så dör insekterna”

Denna konversationsdel är tagen ur inspelningarna av en av Stimulated recall intervjuerna.

Diskussionen utgår från en bild på en stenmur i skogsträdgården (se bilaga 2). Även vid en

annan diskussion som rörde fjärilsrabatten i en av våra Stimulated recall intervjuer beskrev

några barn att  människan är livsviktig för andra organismer. De förklarade att  om vi inte

skulle plantera rabatter åt fjärilarna skulle de inte överleva. Vi människor planterar rabatter

endast för att hjälpa dem att överleva eftersom vi är snälla och vill att fjärilarna ska ha det bra.

Under våra intervjuer fördes diskussioner om vi människor är viktiga för kor. De flesta ansåg

att vi är det eftersom vi ger dem mat. Några barn berättade att människor inte alls är viktiga

för kor, de påstod istället att vi gör dem mer illa än nytta genom att vi tar deras mjölk och

avlivar dem för att äta deras kött. 
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Känslor i mötet med andra organismer

Under denna rubrik beskrivs det resultat som berör vår första frågeställning som handlar om

känslor i mötet med andra organismer. Detta utifrån 4 kategorier, vilka är: Naturen som en

härlig plats, Naturen ses som äcklig, Rädsla för naturen och Aggressiva känslor gentemot

naturen.

Naturen som en härlig plats 

Vid de observationer vi genomförde av eleverna då de besökte Skogsträdgården gick vi runt

och tittade på vad barnen gjorde i sina miniprojekt. De byggde till exempel en vildäng, en mur

och planterade en fjärilsrabatt. Under observationstillfället passade vi på att fråga barnen vad

de tycker om naturen. De beskrev naturen som en lugn plats där man kan vila men också leka.

I naturen doftar det gott och där finns många fina färger. Då barnen vid våra Stimulated recall

intervjuer  fick  se  bilder  från  fjärilsrabatten  berättade  de  att  de  tyckte  att  den  var  fin.  

Under de redan inspelade intervjuerna berättade barnen att de tyckte om fjärilar eftersom de är

fina och de tyckte även att bilden på skogsbrynet var fin (se bilaga1). Många barn kände

glädje över att få plocka och äta äpplen och olika bär.  Tillsammans med barnen och en av

deras pedagoger följde vi under vårt observationstillfälle med till den intilliggande kohagen i

Skogsträdgården. Många av barnen som var med hade aldrig sett kor tidigare och upplevde

mötet med full entusiasm och glädje medans andra var rädda för korna. Under mötet hade vi

turen att få höra alla korna råma vilket barnen tyckte var riktigt häftigt och de skrattade med

varandra. 

Naturen ses som äcklig

Vi har genom våra intervjuer och observationer fått uppfattningen att många barn upplever

delar av naturen som äcklig och tar gärna avstånd från dessa delar. I Skogsträdgården finns ett

utedass och under våra intervjuer har vi fört diskussioner om dess funktion. Majoriteten av

alla barnen upplever utedasset som äckligt och tycker inte alls om hur det luktar där. Under

intervjuerna  beskrev  barnen  känslor  av  obehag  då  de  pratade  om  bin,  myror,  råttor,

kackerlackor och svampar och beskrev dem som äckliga. 
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Rädsla för naturen

I de tidigare inspelade intervjuerna fick barnen se en bild på ett bi (se bilaga 1). Majoriteten

av barnen blev rädda och vissa gav till och med ifrån sig skrik. Många barn uttryckte även

känslor av rädsla då vi under våra intervjuer pratade om ormar. En av pojkarna som var med

och tittade på korna höll sig i bakgrunden och då vi pratade med honom förstod vi att han var

bekymrad. Han sa att han inte tyckte om korna utan var rädd för dem. Vi förklarade att han

inte hade någonting att vara rädd för eftersom korna inte är farliga. Han sa att han var rädd för

korna eftersom han hade på sig röda stövlar. Vi förstod inte vad han menade så han förklarade

att eftersom hans stövlar var röda skulle tjuren kanske vilja stånga honom.

Aggressiva känslor gentemot naturen 

Under  våra  observationer  upplevde  vi  att  samtliga  barn  denna  dag  visade  ett  stort

naturintresse, de ville veta hur saker och ting går till och varför. Dock var det ett fåtal barn

som inte verkade ha några känslor eller intresse för att vårda och vara rädda om naturen.

Barnen slog, sparkade och förstörde trotts att de blivit tillsagda vid flera tillfällen och fått

förklarat för sig hur man skall behandla naturen. Vid vår observation fick vi, bland annat, följa

en grupp barn som skulle arbeta med att bygga en såkallad vildäng. Runt de sedan innan

planterade växterna skulle det nu grävas gångar och runt om dessa skulle det förberedas för att

utöka ängen. Detta gjordes genom att barnen placerade ut tidningar och la sedan sand ovanpå

dessa. En pojke fick i uppgift att klippa ner små björkskott från den ytan där den nya ängen

skulle  bli  till.  I  all  hans  entusiasm  och  arbetsglöd  uttryckte  han  ”-jag  skall  döda  dig”,

samtidigt som han klippte ner ett björkskott. Under de redan inspelade intervjuerna som vi fått

ta del av uttrycktes liknande känslor för naturen då intervjuledaren visade en bild på en flicka

och en fjäril och frågade barnen vad de trodde att flickan tänkte på. Ett barn svarade då att

flickan ville fånga fjärilen, mörda den, bryta av den och sedan äta den mosade fjärilen. Även

under våra egna intervjuer har liknande känslor uttryckts. I ett samtal om ormar berättade ett

barn att om ormen skulle jaga honom skulle han ta en yxa eller hämta en jätte stor kniv. Om

det var en stor orm skulle pojken ta en pistol och skjuta den. I en diskussion om kor uttryckte

ett barn att om tjuren skulle komma emot honom skulle han ta en pistol och skjuta honom. 
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Diskussion 

I  studiens  diskussion  finns  en  resultatdiskussion,  metoddiskussion,  förslag  till  vidare

forskning, sammanfattning av studien och ett slutord.

Resultatdiskussion 

I vår resultatdiskussion utgår vi från examensarbetets syfte som är att undersöka hur barns

relation  till  naturen  kommer  till  uttryck.  Vi har  delat  upp  resultatdiskussionen  efter  våra

frågeställningar. Vi kommer även att koppla samman vårt resultat med Kellert’s teori om nio

basvärden av naturen med biofili  som grundteori.  Vi har  valt  att  skriva om sex av dessa

värden i vår resultatdiskussion eftersom vi anser att de är relevanta för vårt ändamål. 

Andra organismers betydelse för människan och människans betydelse för andra 

organismer

Ett värde som beskrivs av Kellert (2002) är nyttovärdet. Detta värde relaterar till den nytta

och de materiella resurser människan får av naturen.  Detta  värde speglar de resultat  som

framkommit av vår undersökning. Vi upplevde att många av barnen var väl medvetna om

människans beroende av syre men hade svårt för att redogöra för syrets kretslopp. De hade en

uppfattning om att allt som hör till naturen bidrar med syre. På grund av detta anser vi att

barnen  tillhandahåller  grunden  för  förståelsen  av  samband  mellan  organismer  och

ekosystemens  struktur,  men att  de  i  senare  årskurser  kommer få  en  god förståelse  på  ett

djupare plan. 

Något som vi anser genomsyrar våra intervjuer och observationer är det vetenskapliga värdet.

Kellert  (2002)  menar  att  det  vetenskapliga  värdet  betonar  förståelsen  som fås  genom att

undersöka naturen. Barnen använder många naturvetenskapliga benämningar då de förklarar

olika begrepp och händelser i naturen. Exempel på begrepp som barnen använder är pollen

och syre. 

Många av barnen vi pratat med under våra Stimulated recall intervjuer uttryckte någon gång

vårt beroende av naturen. Några av barnens kommentarer var ”naturen ger oss syre”, ”utan

naturen dör vi”, ”insekterna gör att vi lever”, ”vi behöver träden och växterna”.  Det var

speciellt en flicka som sa ”utan naturen kan vi inte leva”, vi anser att denna kommentar visar

på att hon har förstått hur viktig naturen är, men kanske inte varför och vad naturen faktiskt

ger oss människor. 
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Hon har  förståelse  för  att  vi  som människor  inte  kan leva  utan  den vad dess  ekosystem

producerar  åt  oss.  Vi som människor  befinner  oss  i  toppen  av  näringspyramiden  och  är

beroende  av  alla  växter  och  andraorganismer  som  befinner  sig  under  oss.  För  att  våra

grundläggande fysiska behov av mat och dryck, kläder och skydd ska uppfyllas måste vi få

resurser från naturen. Att ekosystemens funktion bibehålls är då absolut nödvändigt. Deras

funktion kan inte fortskrida utan att byggstenarna finns där, det vill säga arterna – och därmed

den biologiska mångfalden.

Känslor i mötet med andra organismer

Många  barn  ser  det  estetiska  värdet  av  naturen.  Kellert  (2002)  beskriver  att  detta  värde

relaterar till  den attraktion och dragningskraft  vi  människor har till  naturen.  De barn som

deltagit i vår undersökning upplever naturen som en lugn plats där man kan vila men också

leka. I naturen finns många fina färger och där doftar det gott. Många barn tycker att blommor

och fjärilar är vackra att titta på och de uppvisar glädje då de får se dessa vackra ting på bild

och i verkligheten. Vi anser att det är viktigt att barn får en positiv bild av och i naturen.

Skolverket (2011a) menar att varje individ måste få egna positiva upplevelser av naturen för

att kunna förstå ekologiska samband och miljöfrågor. Madsen (2002) skriver att begreppet

natur är något individuellt och alla människor har en egen uppfattning och bild av den. Detta

tror vi kan bidra med att alla människor känner att de kan vara sig själva i naturen, där finns

inga krav och där sker ens utveckling i sin egen takt och på sina egna villkor. 

Vi tror att ett av människans mest grundläggande behov är samhörighet med naturen. Vi är

beroende av en nära relation till naturen och dess organismer för att både kunna fylla våra

fysiologiska behov av mat, vatten och skydd men vår relation till naturen spelar också en stor

roll för vår emotionella välfärd. Vi tror att vårt behov av naturen och dess organismer tyvärr

inte uppfylls hos alla människor, och bristen av närheten och behovet av naturen kan skapa

stora konsekvenser för oss som individer men också för vår jords ekosystem. 

Det negativa värdet relaterar till undvikande och rädsla för naturen (Kellert, 2002). Många

barn upplever känslor av rädsla i mötet med vissa delar av naturen. Exempel på sådana delar

är mötet med kor, ormar och bin. En av pojkarna som var med och tittade på korna under vårt

observationstillfälle vid skogsträdgården höll sig i bakgrunden och då vi pratade med honom

förstod vi att han var bekymrad. Han sa att han inte tyckte om korna utan var rädd för dem. Vi

förklarade att han inte hade någonting att vara rädd för eftersom korna inte är farliga. Han sa

att han var rädd för korna eftersom han hade på sig röda stövlar. 
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Vi förstod inte vad han menade så han förklarade att eftersom hans stövlar var röda skulle

tjuren kanske vilja stånga honom. Vi tror att denna pojke fått denna uppfattning tilldelad sig

genom exempelvis olika medier eller andra människors uppfattningar om djurs beteende. 

Många barn uttrycker att delar av naturen är äcklig. Till exempel tycker de att utedass, bin,

myror, råttor, kackerlackor och svampar är äckliga. Madsen (2002) menar att hur vi uppfattar

natur är ett resultat av våra tidigare erfarenheter och upplevelser vi haft i naturen. Vi tror att

organismer  och  föremål  som barnen,  sedan  tidigare,  inte  är  bekanta  med  ses  som något

skrämmande som de vill ta avstånd från. Det kan, till exempel, vara organismer och föremål

som luktar illa, är små och snabba, har en annorlunda form och anses inte vara söta. Madsen

(2002) menar vidare att man som vuxen kan påverka barn på ett negativt sätt genom att tro sig

vara viktigare för deras inlärning än vad barnen själva är. Genom att barn själva upplever

naturen och skapar sig en egen bild av vad natur är upplever de också mycket spännande som

de annars skulle gått miste om. Vi anser att man som vuxen måste låta barnen uppleva på egen

hand genom att inte styra barns aktiviteter i naturen.  

Det realistiska värdet relaterar till behovet av nära kontakt med naturen. Utvecklingen av detta

värde bidrar  till  bland annat  nyfikenhet,  frågvishet  och fantasi  (Kellert,  2002).  Många av

barnen uttryckte glädje över att få plocka och äta äpplen och olika bär. De flesta av barnen

visade glädje och entusiasm över att få titta på korna i Skogsträdgården.  Många av barnen

som var med hade aldrig sett kor tidigare och njöt till fullo av upplevelsen och skrattade med

varandra. Vi tror att barn i mötet med djur får barn möjlighet att väcka en djupare empati och

förståelse  för  andra  individer,  både  människor  och  djur.  I  förlängningen  väcker

förhoppningsvis denna ökade empati  även en önskan om att  vilja bli  mer engagerad i  att

förbättra och förändra vår värld.  Vi upplevde att alla barn, under vårt observationstillfälle,

visade ett stort naturintresse och ville veta hur saker och ting går till och varför.

Det dominerande värdet relaterar till instinkten att kontrollera och övervinna naturen (Kellert,

2002). Detta värde speglar en stor del av det resultat vi fått i vår undersökning. Ett exempel är

ett barn som fick i uppgift att klippa ner björkskott. Då han gjorde detta uttryckte han ”-jag

ska döda dig”.  Många  barn  har  uttryckt  liknande  känslor  i  mötet  med  naturen.  Ett  barn

beskrev att flickan på bilden (se bilaga 1) skulle fånga fjärilen, mörda den, bryta av den och

sedan äta den mosade fjärilen. Ett annat barn sa att om en orm skulle jaga honom skulle han ta

en yxa eller hämta en jätte stor kniv. Om det var en stor orm skulle pojken ta en pistol och

skjuta den. 
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I en annan diskussion uttryckte ett tredje barn att om en tjur skulle komma emot honom skulle

han ta en pistol och skjuta tjuren. Vi ställde oss frågan, vad tänkte de här barnen? Varför var

de så destruktiva? Pedagoger har sin egen syn och egna tankar om vad barnen ska få ut av

vistelsen i naturen. Mycket av deras tankar grundas i styrdokumenten och allemansrätten. Vi

tror att de flesta av barnen vet hur de ska föra sig i naturen men de glömmer lätt och låter

fantasin, leken och entusiasmen ta över den faktiska naturupplevelsen.

Kellert (2002) menar att det finns två åldersrelaterade stadier av utvecklingen av barns värden

på naturen. I den första som sker i åldrarna 3-6 utvecklar barn de praktiska, dominerande och

negativa perspektiven på naturen. I det andra stadiet utvecklas de humanistiska, symboliska,

estetiska och vetenskapliga perspektiven. Detta  sker i  åldrarna mellan 6-12. Då vi jämför

Kellerts generaliserade uppdelning med resultatet av vår undersökning på barn mellan 7 och 8

år ser vi att de samtidigt som de utvecklat de perspektiven som stämmer in på åldrarna 3-6 har

de även utvecklat 2 av 4 delar i det senare stadiet. 

Metoddiskussion 

Det som fungerat mindre bra i vårt arbete har varit att hitta relevant forskning, därför har vi

varit tvungna att använda oss av äldre genomförd forskning där vår äldsta referens är från år

1986. Det vi upplever att vi kunde gjort bättre var att använda oss av mindre grupper vid våra

Stimulated recall intervjuer. Då vi genomfört våra intervjuer upplevde vi att grupperna var för

stora för att alla barn skulle kunna få ta plats och våga uttrycka sig. Något som eventuellt kan

ha påverkat våra resultat var barnens förmåga att uttrycka på svenska, detta på grund av att

många har ett annat modersmål. Vi upplevde ibland att barnen hade svårt att förklara vad de

menade  med  saker  och  ting  som  de  uttryckte.  Resultatet  av  vår  forskning  går  inte  att

generalisera. Resultaten kan skilja sig åt beroende på vilken förförståelse barnen har sedan

tidigare och vilket lektionsinnehåll barnen fått ta del av. 

Genom att vi använt oss av observationer, Stimulated recall intervjuer och tidigare intervjuer

då vi samlat in data anser vi att vi fått en bra bredd på vårt examensarbete. Genom att vi

började med att ta del av tidigare intervjuer blev vi snabbt bekanta med ämnet och bestämde

oss tidigt om vilken inriktning vi ville ha på vårt arbete. Det gav oss även en bra grund då vi

själva skulle  göra våra Stimulated recall  intervjuer. Då vi genomförde observationerna på

Skogsträdgården fick vi en bra inblick i barnens pågående projekt. 
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Genom att vi som observatörer var med i de olika grupperna utan att interagera fick vi se hur

barnen reagerade och agerade vid de olika aktiviteterna på ett naturligt sätt. Vi fick även vara

med  och  se  hur  barnen  upplevde  sin  vistelse  på  Skogsträdgården  genom  att  tolka  de

känslouttryck barnen använde sig av men också genom konkreta uttalanden. 

Vi tror att det var bra att barnen fick träffa oss då vi gjorde observationerna så att de sedan

skulle känna igen oss då vi genomförde våra Stimulated recall intervjuer. Vi upplevde denna

intervjumetod som mycket givande då eleverna redan var bekanta med motiven på de bilder

vi förde en diskussion om och utifrån. Eleverna hade lätt att återkalla de känslor och intryck

de fått vid sitt besök på Skogträdgården genom att se på bilderna. 

Förslag till vidare forskning

Här följer några idéer kring förslag till vidare forskning.

- En jämförande studie mellan hur flickor respektive pojkar uttrycker sina relationer till 

naturen

- En jämförande studie mellan hur barn i södra Sverige respektive norra Sverige 

uttrycker sina relationer till naturen

Sammanfattning av studien

Våra resultat visar att många barn har en självklar nyttosyn på människans behov av andra

organismer, det vill säga de har en klar förståelse för vilka materiella resurser som naturen och

dess organismer ger oss människor. Men det fanns också barn som uppvisade en betydligt

djupare förståelse av vad naturen och dess organismer ger oss. Detta genom att de ansåg att

naturen är livsviktig för oss människor och att vi utan den inte skulle överleva. En del barn

ansåg också vi som människor är livsviktiga för andra organismer. Denna uppfattning tror vi

att barnen har fått genom deras arbete i Skogsträdgården, där de bland annat skapat skydd,

matplatser och fortplantningsmöjligheter för djur och växter av olika slag. Dock kunde ett

fåtal barn inte alls se naturen behov av människan.  De ansåg att vi i vissa avseenden mer

förstörde naturen än att gynna den, detta genom att vi exempelvis tar kornas mjölk eller äter

kött från dem. Vår undersökning visar att de känslor som väcks hos barn i mötet med andra

organismer  är  något  som  är  väldigt  individuellt,  vilket  överensstämmer  med  tidigare

forskning. Vi upplever att barnens känslor för andra organismer är något som kan förändras

över tid och även på grund av andra gruppmedlemmars åsikter och tankar. 
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Slutord 

När vi tänker på vad en god barndom innebär dras våra tankar automatiskt till olika möten

med naturen och dess olika organismer. Vi har genom vårt arbete fått uppleva när barn klättrar

i träd, plockar bär och frukt, samarbetar med varandra, när de hjälper naturen genom att bygga

fjärilsrabatter, vildängar, insektsmurar och mycket mer. Gemensamt för nästintill alla barn är

att  de  arbetar  för  att  hjälpa  naturen,  de  vill  naturen  väl  och  är  rädda  om den.  Barnen  i

skogsträdgården får uppleva något annat utanför den vanliga vardagen. Vi har vid våra besök

fått se och uppleva hur barnen känt en närhet till naturen och dess organismer,  de får både

känna gemenskap och uppleva äventyr i mötet med naturen och dess levande organismer.  En

slutsats vi drar är att man med fördel kan utnyttja barns nyfikenhet och frågor i samband med

mötet med naturen och andra organismer, men också att naturen som begrepp betraktas olika

utifrån varje barns perspektiv. Detta beror helt på vilka tidigare erfarenheter och upplevelser

som barnet i fråga har varit med om. Det beror också på vilken förförståelse barnen har sedan

tidigare och vilken undervisning och vad för lektionsinnehåll barnen fått ta del av. När barn

upplever och är i naturen och möter organismer av olika slag är det lätt att fantasin och leken

får  ta  över  naturupplevelsen.  Vi  upplever  också  att  barns  berättelser  från  diverse  olika

naturupplevelser ofta är inlevelsefulla, detaljrika och förknippade med spänning. Vi tror att

alla  i  samhället  är  eniga  om  att  naturen  och  utevistelsen  är  viktiga  moment  för  barns

utveckling. 

Mycket tyder på att om barn vistas i naturen utvecklas de också på ett positivt och hälsosamt

sätt. Barnen mår helt enkelt bra av att vara utomhus där de får upptäcka och skaffa sig nya

erfarenheter. Naturen uppmuntrar till rörelse och bidrar till att barn upplever att vi alla är en

del av samma jord. De lär sig att uppskatta och vara rädda om naturen och dess organismer på

ett bra sätt, de får också insikt i vilka tjänster naturen gör för oss. En sak som framgår tydligt

när vi följt eleverna är att ju äldre de blir desto mer förstår de att vi faktiskt är beroende av

naturen. Vi mår bra av att vara ute, detta gäller inte bara barn utan alla människor.

Något vi alltid kommer bära med oss är en flickas ord, tagna ur en av våra Stimulated recall

intervjuer. Ord som fick oss att uppleva en enorm glädje och känna en unik känsla och värme

inombords. Dessa ord väljer vi att avsluta vårt arbete med, stora ord från en ung flicka som

uppskattar sin natur och sina naturupplevelser. 

”Utan naturen kan vi inte leva!”
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Bilaga 1 

Intervjuguide för tidigare inspelade intervjuer

Bild 1 Flickan och fjärilen

- Vad tror ni flickan ser?

- Vad tänker hon?

- Är fjärilen viktig för henne? 

- Är fjärilen viktig för blomman?

- Är blomman viktig för flickan?

Bild 2 Flickan och vinbären

- Vad tror ni flickan gör?

- Brukar ni äta bär? 

- Brukar ni vara ute i skogen och plocka bär?

Bild 3 Biet

- Har ni sett en sådan här?

- Vad gjorde dem? 

- Vad tänker ni om den?

- Är den viktig?

- Om den inte fanns, vad skulle hända då?

Bild 4 Skogsbrynet

- Berätta vad ni ser. 

- Vad händer?
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Bilaga 2 

Intervjuguide Stimulated recall intervju

Grundfrågor (användes för alla bilder)

- Vad hände?

- Vad gjorde ni? 

- Hur gjorde ni?

- Varför?

- Vad tyckte du/ni om det?

Bild 1 Stenmuren (endast de som jobbade med denna)

- Varför byggde ni stenmuren?

- Vem/vilka har nytta av stenmuren? 

- Vad har växterna/insekterna för nytta av stenmuren?

- Har ni någon nytta av stenmuren?

Bild 2 och 3 Kor, tjurar och kalvar

- Var ni med och tittade på korna?

- Vad hände/vad tyckte ni?

- Vad tyckte korna?

- Har vi någon nytta av kor? 

- Har korna någon nytta av oss?

Bild 4 Silverbärsbuske

- Hur blir det bär?

- Vad behövs? 

- Kan vi göra något så att det blir mer bär?

Bild 5 Fjärilsrabatt

- För vem/vilka gjorde ni rabatten? 

- Vem/vilka kan ha nytta av rabatten?
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- Spelar fjärilsrabatten någon roll för om det blir bär på buskarna?

Bild 6 Bryggan vid dammen

- Vad hände?

- Vad tyckte du/ni?

Bild 7 och 8 Torrängen

- Vad gjorde ni? 

- Varför?

Bild 9 Flicka plockar äpplen

- Vad gör flickan på bilden?

- Har ni plockat äpplen någon gång?

- Vad tycker ni om det/hur smakar äpplen?

- Hur blir det äpplen?

Bild 10 och 11 Bär i burkar

- Vad är det för bär i burkarna?

- Plockade ni bär? 

- Vad tyckte ni?

Bild 12 Utedasset

- Vad föreställer bilden? 

- Vad tycker ni om utedasset?

- Vad hände med avföringen? 

- Får vi någon nytta av avföringen?
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Bild 13 Ingång till Skogsträdgården

- Vad gör ni när ni är på Skogsträdgården?

- Vad tycker/känner ni?

- Hur ska man uppföra sig då man besöker Skogsträdgården?
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Bilaga 3

Godkännande för medverkan i forskningsarbete

Barnets namn: _____________________________________

Skola: ____________________________ Klass/grupp: ____________

 Jag TILLÅTER att mitt barn är med i studien och låter sig intervjuas. 

  Jag TILLÅTER INTE att mitt barn är med i studien och låter sig intervjuas.

 Jag TILLÅTER att ni filmar i skogsträdgården då mitt barn är närvarande enligt ovanstående 
beskrivning. 

  Jag TILLÅTER INTE att ni filmar i skogsträdgården då mitt barn är närvarande.

 Jag TILLÅTER att ni visar delar från inspelningarna för  forskningsändamål, under gällande 
etiska forskningsregler.

 Jag TILLÅTER INTE att ni visar delar från inspelningarna för forskningsändamål.

 
________________________________ ___________________
Ort Datum 
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________________________________ ________________________________
Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2

________________________________ ________________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande
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