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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i en förskoleklass uttrycker och 
utvecklar insikter om hur den mänskliga kulturen och människan som individ påverkat 
och omformat naturen. Studien baserades på fyra barnintervjuer som låg till grund för 
undervisningen, de intervjufrågor som ställdes användes även i efterintervjun med 
kompletterande frågor kopplade till undervisningen vilka berörde det historiska 
perspektivet. Sammanlagt genomfördes tolv lektioner i form av en lektionsserie i 
helklass. Den avslutades med uppföljningsintervjuer med samma fyra elever. Syftet med 
för- och efterintervjuer, var att studera om eleven utvecklat sina insikter. I 
undersökningen framkom fyra förståelsekategorier som beskriver elevens synsätt, 
förståelse och sätt att resonera utifrån sig själv och hur de uppfattar den mänskliga 
påverkan i naturen. Barnens svar beträffande det historiska perspektivet var varierande 
och utifrån svaren framkom ytterligare tre kategorier som beskriver elevernas sätt att 
återberätta sagorna. Resultatet visar att två av de tillfrågade eleverna visade på förändrad 
förståelse efter den andra intervjun. Informanterna anser att naturen är något som finns i 
friska luften och ute, inte inomhus och att i naturen finns: blommor, träd, pinnar, kvistar, 
gräs och löv. Det framkom även att eleverna upplever att människan påverkar naturen 
negativt genom nedskräpning. 
 
  
Nyckelord: barn, förskoleklass, natursyn, påverkan. 
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Vi vill börja med att framföra ett stort Tack till vår handledare Anna Vikström, vår  
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Inledning 

Vi intresserade oss för temat "barn och natur" genom våra inriktningar vid Luleå 
Tekniska Universitet. I sin utbildning har Zandra läst mot skolans tidigare år och en av 
hennes inriktningar som är på 60 hp var Människa och Natur. Under sin utbildning har 
Marie läst mot förskolan med inriktning Barn, lek och lärande, där kursen 
Naturvetenskaplig grund på 7.5hp ingick. Gemensamt har vi fördjupat oss i kursen 
Hållbar utveckling, 15hp där vårt intresse ökat för frågor kring hur människan förhåller 
sig till naturen.  
 
Vi anser att det är viktigt att yngre elever utvecklar insikter och kunskaper om hur 
människan påverkat naturen. 
 

Naturen har länge nog försökt få oss att förstå att vårt levnadssätt rubbar den 
ekologiska balansen. Vi kan inte blunda längre. Det är vi vuxna som har överblick 
och möjlighet att välja hur vi ska leva. Genom våra attityder och värderingar får 
barnen lära sig hur de ska förhålla sig till livet. En av de viktigaste uppgifterna vi 
vuxna har är att utveckla egna förhållningssätt till livet som vi sedan förmedlar till 
barnen. Ansvaret ligger på oss vuxna, inte på barnen (Bergenzaun, Fernandez & 
Holmström, 1993, s.15). 

 
Vi håller med Bergenzaun, Fernandez och Holmström (1993) i ovanstående citat, att det 
är vuxnas ansvar att hjälpa barnen att utveckla sina kunskaper. Det är viktigt att dela med 
oss av våra kunskaper för att kommande generationer ska få lärdom om hur den 
mänskliga kulturen påverkat och omformat naturen. Vi styrker också våra tankar i 
grundskolans kursplaner (Skolverket, 2002) under rubriken Mål att sträva mot för de 
naturorienterande ämnena där det står att "Skolan skall i sin undervisning i de 
naturorienterande ämnena sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att se hur den 
mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen" (Grundskolans kursplaner och 
betygskriterier, s.46-47).  
 
Med vår C-uppsats vill vi undersöka vad elever i en förskoleklass har för kunskaper inom 
området, samt utveckla deras förståelse och väcka intresse och nyfikenhet. Vi håller med 
Thulin (2006) när hon skriver: 
 

Personalens attityder och kunskaper anses vara grunden för miljöarbetet. […] 
Ekologiska processer är till stora delar osynliga för barn och kan förbli så om inte de 
vuxna skapar situationer som förmår barn att göra upptäcker kring det 
naturvetenskapliga fenomenen (s.20). 

 
Vi anser att pedagoger kan skapa lärande situationer genom att använda sig av naturen 
som läromedel. "En viktig del av lärarkompetensen är att själv kunna det som lärandet 
skall handla om och att samtidigt ha kännedom om hur detta kan presenteras och göras 
tillgängligt för eleverna [...]" (Jonsson, 2007, s.23). Detta är något som även Lagerholm 
(1989) anser viktigt för att de yngre eleverna ska få ett positivt möte med naturen. Vi vill 
med detta ge de yngre eleverna möjligheten att väcka sin nyfikenhet samt att de ska få en 
fördjupad förståelse för hur människan påverkar naturen.  
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Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vår undersökning är att studera hur elever i förskoleklass utvecklar och 
uttrycker insikter om hur de ser sig själva som en del i samhället samt hur den mänskliga 
kulturen och människan som individ påverkat omformat naturen genom sitt sätt att leva.  
 

• Vilka kunskaper visar eleven före respektive efter erbjuden undervisning?  
 

Bakgrund 

Människans förhållande till naturen  
 
Svennbeck (2003) skriver:  
 

Att hysa omsorg om och visa respekt för naturen/miljön skulle kunna betyda att detta 
görs för mänsklighetens skull, nutida och framtida generationer. Naturen/miljön ses 
därmed som ett Det och har enbart ett instrumentellt värde, utgör en resurs och en 
förutsättning för mänskligt liv (s.228). 

 
Leicht Madsen (2002) skriver att människans syn på naturen är varierande beroende på 
vilken trosuppfattning människan har, han menar att: 
 

[...] en naturuppfattning grundas på vetenskaplig tänkesätt, ekologi, naturens stora 
och små historier, härliga upplevelser, känslor, mystiska och religiösa upplevelser, 
estetik och erfarenheter behöver inte nödvändigtvis innebära att det är en kaotisk 
uppfattning (s.39).  

 
Wiklund (1995) refererar till Levi-Strauss där han lyfter att det alltid funnits en obesvarad 
fråga gällande människan och hennes ställningstagande till naturen. Han undrar: 
 

[...] hur och varför kommer det sig att människan, som en är en del av Naturen, 
lyckas med att se sig själv som något annat än Natur, trots att hon för att existera 
ständigt måste upprätthålla relationen till Naturen? [...] för att förstå människans 
natur måste man hitta vägen tillbaka till en förståelse av hur människan är relaterad 
till Naturen (s.30).  

 
Miller (2005) skriver att "Environment science is a study of how the earth works, how we 
interact with the earth, and how to deal with environmental problems." (s.6) I sin studie 
citerar Persson (2008a) Miller och skriver att människan behöver "(1) help us understand 
how the earth works, (2) learn how we are affecting the earth's life-support systems 
(environment) for us and other forms of life, and (3) propose and evaluate solutions to the 
environmental problems we face" (s.2).  
 
I sin studie redovisar Hughes (2005) att "Miljöhistoriker är intresserade av vad människor 
tänker om naturen och hur deras synsätt kommit till uttryck i religion, folklig kultur, 
litteratur och konst" (s.24). Uppgiften som miljöhistorien har är att förklara hur 
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människor har förhållit sig till det biologiska samhället. Vidare nämner han att dess 
uppgift även är att synliggöra de förändringsprocesser som pågår mellan människan och 
det biologiska samhället. Han anser att det borde finnas tydliga riktlinjer som påvisar 
samband mellan naturmiljö och mänskliga samhällen och dess förändringar. Slutligen 
nämner Hughes (2005) att "En miljöhistoria bör vara en redogörelse för hur förändringar 
i det mänskliga samhällena hänger samman med förändringar i den naturliga miljön" 
(s.24).  
 

Miljöförstöring är alltså inte en modern företeelse, så inte heller viljan att skydda och 
bevara miljön. Medvetenhet om att vi måste leva med naturen och inte mot den är 
dock långt mer utbredd idag än någonsin tidigare i vår moderna historia (med 
undantag från de jägar- och samlarfolk som mer eller mindre medvetet lever och 
fortfarande lever i harmoni med sin omgivning) (Gillberg, 1994, s.9). 

 
Sandell (2007) och Uddenberg (1995) menar att förhållandet mellan människan och 
naturen alltid har varit problematisk. I jägar- och samlarsamhällen för 100 000 år sedan 
upplevdes inte denna problematik som ett problem eftersom folket som levde då var en 
del av naturen. När människan senare började bo på samma ställe som jordbrukare, 
uppstod en skillnad mellan kultur och natur. Levnadssättet har idag förändrats till att 
människan har omformat och påverkat naturen till sin förmån. Genom att människans 
samhällen har utvecklats från jägarsamhället tills där vi är idag har natursynen och 
människans levnadsstandard förändrats successivt (Ibid.).  
 
Sandell, Öhman och Östman (2003) skriver om det historiska perspektivet och hur 
människans levnadssätt har förändrats. Genom att leva som jägare och samlare där 
människan anpassat och levt som en del av naturen, skiljer sig från dagens samhälle. Då 
naturen anpassar sig efter årstider medför det att djur och människor var tvungna att göra 
detsamma. På grund av att detta tvingades folket som levde som jägare och samlare till 
vandring för att få tillgång till föda och andra resurser.  
 
När människan började leva som jordbrukare förändrades bland annat hennes sätt att 
leva. Människan behövde inte längre rätta sig efter djurens vandring, hon kunde istället 
livnära sig på att odla samt föda upp djur för eget bruk. Industrisamhället kan liknas vid 
dagens samhälle där människor bor i olika kvarter och områden. Fabriker började byggas 
vilket skapade arbetstillfällen och teknikens utveckling medförde bland annat att en del 
av det mänskliga arbetet underlättades (Ibid.). 
 
Vidare nämner Sandell (2007) att oavsett vad människan har gjort eller inte gjort 
påverkas platser, växter och djur på någon sätt. Naturen är svårförklarad, det går inte bara 
att peka ut på en karta och "hitta" naturen, oavsett var människan befinner sig finns 
naturen där också. Sandell syftar dessutom på att när människan vill befinna sig i naturen 
söker hon den plats där människan inte medvetet har förändrat den till sin fördel. Dessa 
platser vill människan ska få vara "fria" naturmiljöer, där till exempel vattnet, djuren, 
marken och växterna får leva autonomt. Alltså att "[...] friluftsliv (i bred bemärkelse) 
blivit en viktig del i industrisamhällets förhållande till naturen och knyter an till många av 
vår tids ödesfrågor som miljöproblem, resursanvändning och global fördelning" (s.24). 
Fortsättningsvis skriver han att människan då och då behöver bli påmind om att platser i 
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naturen som hon anser är fria och opåverkade av henne behöver värnas om. Vidare 
nämner Sandell att människans beslut i högsta grad påverkar ekosystemen. "Det 
avgörande i vägvalet är vilket förhållande vi har till naturen [...]" (s.14) han menar att 
kommande generationer inte ska påverkas allt för mycket av våra val och vår livsstil idag, 
människan ska kunna stå för det hon gör och förändrar. Därmed anser han att hon står i 
vägskälet där val ska göras som påverkar framtiden samtidigt som naturproblemen ökar i 
takt med en växande befolkning. Människan är oavsett om hon vill det eller inte beroende 
av jordens resurser och har en stort ansvar för hur dessa fördelas. Sandell (2007) menar 
att människan idag har tillgång till kraftfulla verktyg som kan förändra vår gemensamma 
omgivning och att vår attityd till naturen kan innebära att människans tillvaro på jorden är 
hotad.  
 
Persson (2008a) skriver att:  
 

Samtidigt som människan är en del av naturen har hon under de senaste årtusendena 
utvecklat redskap och tekniska hjälpmedel som gör att hon påverkar de naturliga 
sfärerna mer och mer. Dagens livsstil kan innebära en alienation från människans 
ursprungliga sätt att leva (s.9). 

 
Gustafsson (1993) anser att hotet mot våra tillgångar i form av naturresurser i högsta grad 
påverkar alla som lever, förr eller senare. Därav anser han att miljöproblem bör lyftas 
som globala problem av alla människor. Jorden behöver även ses av människan som en 
helhet samt att alla som lever på denna jord har ett ansvar då vi är beroende av varandra.  
Ekologi och ekonomi hör ihop och beroende på de politiska besluten får 
samhällskalkylerna en kortsiktig framförhållning.  
 
Människans värderingar och handlande 
När vi söker på ordet miljöetik på Nationalencyklopedins hemsida kan vi läsa att det är 
"[...] den del av etiken som handlar om värderingar av miljö och natur samt normer för 
människors handlingar gentemot denna".  
 
Jagers (2005) skriver att "Samtidigt hävdar många att det är just människors önskan om 
ökad välfärd och ekonomiskt välstånd som är en av huvudorsakerna till att vi har de 
miljöproblem vi har idag" (s.54). Undervisning kan visa konkret vilka konsekvenser som 
uppstått på grund av människan. Detta kan göras synligt för att eleverna ska få en 
fördjupad förståelse om att "Människan är den största förändringsfaktorn när det gäller 
miljön på vår planet" (Brennan, 1990, s.114).  
 
Gustafsson (1993) skriver att människan är beroende av naturen och vad den kan ge 
henne för att täcka hennes livsbehov, genom vårt sätt att leva och handla tas resurser från 
naturen. För att uppnå hållbar utveckling får ett samhälle bara ta så pass mycket av 
naturens resurser att bärkraften varken påverkas eller äventyras, därmed har ett samhälle 
störst möjlighet att överleva. Fortsättningsvis nämner Gustafsson att "All konsumtion är 
miljöpåverkande i någon mening. Ju mindre vi konsumerar desto mindre påverkan av 
naturen" (s.45). Enligt Gillberg (1994) är det viktigt att ha en tro på framtiden då vi har 
en värld som är präglad av miljöförstöring och där resurserna är ojämnt fördelade, detta 
är vad pedagogiken inom miljöfostran strävar efter. Jansdotter (2003) framhåller ett 
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intressant resonemang angående miljöproblemen som uppstår då vi människor 
överordnar oss naturen. Fortsättningsvis nämner hon att de miljöproblem som vårt sätt att 
leva åstadkommer utgör en risk för att  landskap eller arters levnadssätt rubbas. 
Miljöproblemen påverkar dagens individer men även den kommande generationer 
livsstil.  
 

Människans natursyn 
 
Natursyn beskriver hur människan ur olika perspektiv ser på naturen, där bland annat 
värderingar och handlande kommer i uttryck. Människans olika sätt att se på naturen 
beskrivs nedan.  
 
Antropocentriska synsättet 
Det antropocentriska synsättet innebär att människan är utgångspunkten och hennes 
överlevnad sätts i fokus. Det är enbart människan som har ett eget värde medan växter 
och djur enbart har betydelse för människan om de kan finnas till hennes förfogande. 
Människan anser sig själv ha friheten till att använda sig av naturens resurser och anser 
sig själv inte behöva ta ansvar för sitt handlande (Perssons,  2008a; Jagers, 2005). 
 
Egocentriska synsättet 
Enligt det egocentriska synsättet är det som är bra för människan, bra för naturen och 
miljön. I dagens samhälle menar Persson (2008a) att det är vanligt att människan tror att 
tekniken kan vara lösningen på våra miljöproblem, detta kallas för det teknocentriska 
synsättet. 
 
Biocentriska synsättet 
Det biocentriska synsättet kännetecknas av att allt levande har ett egenvärde och det 
borde innefattas i etiken. Allt levande anses människan ha ett ansvar för och därmed ska 
hon visa hänsyn till sin miljö då allt levande ingår i den. Synsättet kallas även för 
ekosofiskt där ingår upplevelser av naturen både på psykologiska och känslomässiga plan 
(Persson, 2008a; Jagers, 2005). 
 
Zoocentriska synsätt 
Ur ett zoocentriskt synsätt har människan och djur ett lika värde där ingen kan 
underkastas av den andre. Detta synsätt präglas av att djur och människor bör få leva på 
samma villkor och därmed ska den etiska bedömningen vara lika. Vi människor bör vårda 
naturen och miljön där djuren befinner sig eftersom de går under samma etikram. Detta 
medför att människan måste förhålla sig till naturen så att hennes livsstil inte påverkar 
naturen negativt (Jagers, 2005). 
 
Ekocentriska synsättet 
Fortsättningsvis skriver Persson (2008a) och Jagers (2005) att det ekocentriska synsättet 
innefattar antropocentriska, egocentriska, teknocentriska, biocentriska och det 
zoocentriska synsätten, men det tar även hänsyn till ekosystemen. Allt i ekosystemen har 
ett eget värde, detta inkluderar även de icke levande och levande delar i den. 
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Barns natursyn 
 
Uppfattningar 
I sin avhandling referar Persson (2008a) till Stenlunds undersökning som visar barns sätt 
att se naturen utifrån två perspektiv. Perspektiven handlar om att vissa barn ser naturen 
som ett föremål som enbart finns till för människan. Vidare nämner hon att barn kan se 
naturen som något människan bör ansvara för genom det ekosofiska perspektivet.  
 
Då naturen utgör en stor del av vårt samhälle anser Pramling Samuelsson och Mårdsjö 
(1997) det viktigt att barn får en verklig uppfattning om hur världen och samhället är 
uppbyggt och att det är människan som format den, genom detta bör barnet få insikt i att 
de även utgör en del av samhället och kan påverka sin närmiljö. Pramling Samuelsson 
och Sheridan (1999) skriver att eftersom barn befinner sig i denna värld anses det extra 
viktigt att de får berättat för sig om hur samhället har påverkats av människan och 
förändrats genom tiden. 
 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) nämner att de flesta barn har uppfattningen att 
vi människor utgör en del av naturen samt att den behövs för den mänskliga 
överlevnaden.  Det första som barn uppfattar som naturen är träd, skog och växter, i andra 
och tredje hand uppfattar de människan och djuren som en del av naturen. Genom att 
göra de ekologiska processerna synliga för barnen blir deras förståelse djupare. Vidare 
nämner de att barn uppfattar naturen som något vi människor går till för att uppleva en 
rolig och trivsam vistelse. Barn anser att naturen ska hållas ren, genom att inte slänga 
skräp, glas och papper i naturen. Genom barnintervjuer som gjorts i deras studie visar de 
att barns sätt att tänka om naturen är varierande. Vissa barn anser att naturen är något 
familjen semestrar i medan ett annat barn svarat att fridlysta blommor inte får plockas i 
naturen (Ibid.).   
 
Förhållande till miljön 
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver att "[...] individ och miljö 
påverkar och påverkas av varandra i ett dynamiskt, ömsesidigt och kontinuerligt samspel" 
(s.34). Barn som växer upp med vuxna som intresserar sig och anser att miljöfrågor är 
viktiga har större chans till att väcka sitt egna intresse och engagemang för dessa frågor. 
De levnadsvillkor som barn växer upp med präglar närmiljön och skapar olika 
förutsättningar som har betydelse för det livslånga lärandet och framtiden (Ibid.). 
 
Bergsten (1992) visar i sin studie att barn som får lärdom i miljöfostran visar en större 
förståelse för miljö och natur som är mer lik den vuxnes föreställningar, i jämförelse med 
barn som inte får någon miljöfostran. Hon menar att de barn som fått en uppväxt med 
miljöfostran anses ha en bredare förståelse för naturen och när de beskriver naturen 
märks det att de talar utifrån sina erfarenheter (Ibid.).    
 
Syn på undervisningen 
Brügge och Karlsson (2007) skriver att undervisning där elever får vistas i 
utomhusmiljöer skapar möjlighet för dem att utveckla sin fantasi och kreativitet. ”Barnen 
måste ges möjligheten att förstå sammanhangen genom aktiva upplevelser." (Gustafsson, 
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B. 1993, s.123) Sandell, Öhman och Östman (2003) skriver att" [...] naturen utgör ett 
medel för vårt lärande". Enligt Svennbeck (2004) anser barn att undervisningen i 
naturvetenskap borde innefatta mer av den natur de själva hade erfarenhet av. De flesta 
av barnen som ingick i studien ansåg att genom att komma i kontakt med naturen skapar 
de en ökad förståelse för naturen och kunskap om den. Att vistas i naturen värderas högt 
av de elever som ingick i studien (Ibid.). 
 

Miljöundervisning 1960-1990 
 
Vi har tagit del av Sandell, Öhman och Östman (2003) och Hultén (2008) i texten nedan 
där vi beskriver miljöundervisningen ur ett tidsperspektiv.  
 
1960- och 1970-talen 
Läroplanen Lgr 69 för den här tiden medförde att skolan skulle börja undervisa mer om 
miljöfrågor. Detta medförde att teknik- och industriämnena tonades ner i undervisningen 
och grundläggande begrepp inom ämnena infördes istället. Med Lgr 69 kom det nya 
begreppet miljövård, som började användas och blev mer frekvent förekommande. 
Skolan började dela upp kemi-, fysik- och biologiämnena i högstadiet. Det var 
biologiläraren som skulle undervisa eleverna i hur de kunde bevara vår värdefulla natur, 
medan fysik- och kemiämnena förespråkade om hur lösningar på miljöproblem kunde 
lösas med hjälp av tekniken. 
 
Under denna tid låg bristen på kunskap till grund för miljöproblemen och forskning 
ansågs vara människans lösning på problemet. Under 60- och 70-talen var det centrala för 
miljöundervisningen naturvetenskapen som framförallt var faktabaserad. Den 
förmedlades från lärare till elev och det förväntades av eleverna att de skulle börja 
använda och handla utifrån den. Lärarna tog bland annat del av elevernas erfarenheter 
och synpunkter och utgick sedan från dem när de planerade lektionerna. Den moderna 
antropocentrismen sägs denna miljösyn tillhöra. 
 
1980-talet 
När läroplanen Lgr 80 lanserades i skolan medförde detta att ämnet naturorientering 
började dominera och ämnet blev alltmer självständigt medan skillnaden mellan fysik-, 
kemi- och biologiämnena inte belystes lika mycket. Under 1980-talet var 
miljöundervisningen styrande och i grundskolans styrdokument kunde man se spår av 60- 
och 70-talens faktabaserade sätt att se på miljön. Utifrån ett vetenskapligt synsätt ansågs 
det att människorna skulle förhålla sig till naturen i enlighet till de vetenskapliga 
kunskaper. Ur ett miljöetiskt perspektiv bör människan rätta sig efter naturen och dess 
lagar eftersom människan ansågs vara en del av den. 
 
Under 1980-talet betraktades miljöproblemen bero på människan natursyn och lösningen 
ansågs var att förändra människans värderingar mot mer miljövänliga. Målet med 
miljöundervisningen under 80-talet var att genom undervisning ge eleven vetskap om hur 
man kunde handla på ett miljövänligt sätt. Lärarna tog då förgivet att eleven skulle börja 
handla därefter. Miljöundervisningen belyste problem som var lokala och globala, fokus 
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låg även på resursfördelning och på de framtida konsekvenser (Sandell, Öhman och 
Östman, 2003; Hultén, 2008). 
 
1990-talet 
Med den nya läroplanen Lpo94 infördes betygskriterier och mål i ämnena fysik, kemi och 
biologi, dessa ämnen skapades en helhet och gick under benämningen naturorienterande 
ämnen. Hultén (2008) refererar till Lpo94 och skriver att eleven i de naturorienterande 
ämnena ska ha "[...] kunskap om naturvetenskapliga arbetssättet och insikt om skillnaden 
mellan naturvetenskapliga påståenden och värderande ståndpunkter" (s.201). 
Fortsättningsvis nämner Sandell, Öhman och Östman (2003) och Hultén (2008) att under 
1990-talet var människans handlingar centrala i miljöproblemen, vilket kunde ses som en 
politisering av problemet. Då forskning visade på skilda uppfattningar om miljön, var det 
människans inställning och hennes åsikter som var mer framträdande i förhållande till 
vetenskapen.  
 
Begreppet hållbar utveckling började framträda och ersatte miljöbegreppet och i och med 
det började människan även se på de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna. 
Dessa aspekter behövde gå hand i hand för en hållbar framtid, vilket gav människan ett 
större ansvar för sitt handlande. Begreppet hållbar utveckling kom eleverna i kontakt med 
i sin undervisning då de fick öva sig i att tillämpa de olika aspekterna samt se kritiskt på 
de globala, lokala och regionala perspektiven. Undervisningen berörde även estetiska och 
moraliska perspektiv samt samhälls- och naturvetenskap. Lärarna fungerade som 
vägledare till eleverna då de själva planerade undervisningen under eget ansvar (Ibid.). 
 

Lärande för hållbar utveckling - 2000 talet 
 
2000-talet 
I början på 2000-talet infördes nya begrepp i naturorienterande ämnena för att kunna 
beskriva och förstå miljöproblemen. De centrala begrepp som infördes och användes var 
bland annat: biologisk mångfald, återvinning, icke förnyelse bara och förnyelsebara 
energikällor samt ett hållbart samhälle. Utifrån dessa begrepp framkom det att människan 
såg naturen på ett nytt sätt, utifrån ett kretsloppstänkande och hållbart synsätt. Alltså att 
människan skulle bli medveten om sitt handlande och vilka konsekvenser det kan 
medföra. I dagens samhälle präglas det av att vi ska se oss själva som en del av det 
globala sambanden, där vårt förhållningssätt och synsätt ska ske både ur det lokala och 
globala perspektiven (Sandell, Öhman och Östman, 2003; Hultén, 2008). 
 
Betydelsen av hållbar utveckling ska belysas tillsammans med eleverna. Axelsson (1997) 
skriver i sin forskning om att hållbar utveckling är en viktig del för ett fungerande 
samhälle. Hon menar att som lärare i skolan idag ställs det fler krav på undervisning i 
hållbar utveckling än bara "vanlig" undervisning där fakta förmedlas. Sheridan, Pramling 
Samuelsson och Johansson (red.) (2009) skriver att i förskolan får barn lära sig att ta 
hänsyn och visa respekt för andra individer samt värna om det material som eleverna har 
att tillgå i verksamheten. Då barnen utvecklar sitt hänsyns- och ansvarstagande för sin 
närmiljö i förskolan har pedagogerna i verksamheten haft en stor betydelse.  
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Medvetenhet om sin livsstil 
Brundtlandrapporten refererad i Sandell (2007) "En hållbar utveckling kan definieras som 
en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredställa sina behov" (s.79).  
 
Norges före detta statsminister Gro Harlem Brundtland var ordförande när 
Brundtlandskommissionen kom ut med rapporten år 1987. I Brundtlandsrapporten nämns 
det att hållbar utveckling inte enbart handlar om ekologisk och fysiskt hållbar utveckling. 
Rapporten fokuserar också på de ekonomiska och sociala aspekterna. Ett av 
kommissionens viktigaste antagande är att miljöförstöring förknippas med fattigdom. 
Rapporten betonar även vikten av att resurserna som är fördelade över jorden ska 
hushållas med, så att kommande generationer ska kunna fortsätta leva på denna jord. 
Dagens fördelning av resurser kräver en förändring i framtiden om vi önskar en god 
framtid för kommande generationer (Jagers, 2005).  
 
Naturskyddsföreningen (1994) hävdade att för att något ska kunna åtgärdas med ett 
lyckat resultat krävs det att de som kämpar är engagerade och har kunskap inom ämnet. 
 

En bättre miljö, en bättre värld [...] skapas av upplysta, engagerade individer som i 
sin tur driver på, bildar opinion och tvingar fram åtgärden. Och upplysningens 
startpunkt är skolan och förskolan. Det kan inte nog understrykas, att miljökampen 
börjar i vardagen, hos individen (Stiernlöf. 1990, s.62-63). 

 
Sandell, Öhman och Östman (2003) menar att det finns ingen självklar väg till 
miljöengagemang för hållbar utveckling. De menar att synen på hållbar utveckling är 
diffus och man kan inte säga vad begreppet innefattar då ämnet är så omfattande. Detta är 
även något som Jonsson (2007) förespråkar "[...] innehållet i undervisningen för hållbar 
utveckling inte är tydligt beskrivet kan vara problematiskt för lärare som skall förverkliga 
styrdokumentens och de politiska aktörernas intentioner" (s.15). 
 
Miljöengagemanget kräver att människan förändrar sin livsstil och inser följderna av sitt 
handlande. Det är allas ansvar att se till att miljöförstöringen i vårt samhälle minskar. En 
enskild individs ökade intresse för miljöengagemang grundar sig i och påverkas av 
omgivningens (arbetsplatsen, vänner samt familjen) attityder och intressen rörande miljön 
(Angelöw & Jonsson, 1994; SOU 2004:104). 
 
Andersson (1992) nämner att det inte är tillräckligt att bara förmedla kunskap gällande 
miljöfrågor, utan det krävs även att eleverna får utveckla sitt förhållningssätt samt att 
deras intresse för frågorna väcks. Det globala tänkandet gällande miljöfrågor är viktigt att 
belysa i skolverksamheten för att elever ska få insikt om hur de som enskilda individer 
har möjlighet att påverka samt att jag har ett ansvar för mitt handlade. Genom att lyfta ett 
globalt dilemma som exempelvis vattenförsörjningen i världen kan man i skolan väcka 
tankegångar gällande människans del i detta. Eleverna kan då få insikt i hur människan 
som enskild individ i ett samhälle kan vara med och påverka det globala och sträva efter 
en hållbar framtid. Andersson (1992) anser att det viktigt att ställa sig frågorna: Hur 
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påverkar min livsstil den globala resurs fördelningen? Hur mycket kan jag hushålla av 
resurserna utan att äventyra kommande generationers framtid? (Ibid.) 
 
Sandell, Öhman och Östman (2003) menar att samhällsutvecklingen genom ett utökat 
miljöengagemang har fått den svenska allmänheten att öka sitt intresse för miljöfrågor 
berörande naturresurser. Att ha grundlig kunskap inom området hållbar utveckling anser 
de är viktigt och något som bör lyftas i skolans verksamhet. De anser att det är ytterst 
viktigt att kunskapen kommer till användning i både samhällsdebatter och i vårt 
vardagliga liv. Sandell, Öhman och Östman (2003) hävdar att skolan kan engagera och 
påverka elever och tillsammans lyfta diskussioner om självklarheter för elever i vardagen. 
Exempelvis hur mjölkpaketet kommer till hyllan i affären, en sådan "vanlig" självklarhet 
för många berör de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna. 
 
Grundskolans kursplaner  
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(1994) står det att: 
 

Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena är att göra naturvetenskapens 
resultat och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att 
skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om natur och människor (2000, s.46). 

 
När skolan ska bedriva undervisning ska den utgå från elevernas tidigare erfarenheter för 
att kunna utveckla elevers lärande. Genom arbetsformer som är demokratiska får eleven 
utveckla kunskaper om hur denne ska ansvara för sin del i samhällslivet. Eleverna utgör 
en del av dagens kulturarv och därför är det viktigt att de får kännedom om det för att 
själva kunna förmedla detta till kommande generationer. I strävansmålen för de 
naturorienterande ämnena står det att "Skolan skall i sin undervisning i de 
naturorienterande ämnena sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att se hur den 
mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen" (Skolverket, 2002, s.46-47). Genom 
att utveckla beredskap och sitt dynamiska tänkande för framtiden ur ett historiskt 
perspektiv, ges eleven möjlighet att själv kunna påverka och ta ansvar för 
miljöperspektivet. Eleven ska även ges möjligheten att utveckla sitt personliga 
förhållningssätt och ansvar för globala miljöfrågor. Genom undervisning ska eleven få 
utveckla sitt ställningstagande för miljöperspektivet, få insikt i hur människans sätt att 
leva har påverkat vår miljö och kännedom om hur ett liv för hållbar utveckling ska nås 
både ur ett individuellt och globalt perspektiv (Lpo94, 2000).  
 

Barns begreppsbildning 
 
För att förstå ekologi menar Leicht Madsen (2002) att oavsett vilken teori som ska 
undervisas om behövs den brytas ner i mindre beståndsdelar för att yngre elever ska få en 
grundlig och begriplig förståelse. Med det menar han att för att få begrepp om teorier 
behövs kunskap om tidsdimensioner och sammanhang. Persson (2008b) menar att eleven 
kan ha förstått innebörden av en företeelse inom naturvetenskapen, men då de ska 
beskriva händelseförloppet inom ämnet använder sig eleven av egna ord istället för det 
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"korrekta" benämningarna. Lemke (1990) skriver att "Learning science means learning to 
talk science. It also means learning to use specialized conceptual language in reading and 
writing, in reasoning and problem solving and in guiding practical action in the 
laboratory and in daily life"(s.1). Med detta menar han att för att kunna kommunicera och 
göra sig förstådd inom naturvetenskapen krävs det att eleven har förståelse om 
begreppens innebörd för att kunna använda sig av dem i samtal.  
 
För att se om eleverna fått förståelse för begreppets innehåll skriver Schoultz (2000) att 
"Många frågor i naturvetenskapliga tester är ställda i vardagliga sammanhang. Syftet med 
detta är vällovligt; man vill se om eleven kan 'tillämpa' sina kunskaper på 'verkliga' 
problem" (s.79). Eftersom att det har visat sig att elever visar på större begreppsförståelse 
genom samtal anser Schoultz  att skolan har ansvaret för att elever får kontinuerlig 
övning i detta. 
 
I sin studie lyfter Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (red.) (2009) att 
lärarkompetensen har stor betydelse då de är pedagogerna som ska skapa 
lärandesituationer för barnen exempelvis genom samtal. Gardner (1998) anser att en 
lärare ska finnas till för eleven och hjälpa denne med att få klarhet i ämnesinnehållet, han 
menar att lärare som kan visa på flera olika aspekter av ett begrepp är en bra lärare. 
Genom att hitta hjälpmedel som stimulerar elevens inlärning kan läraren hjälpa eleven i 
sin inlärningsprocess.  
 
Vi finner att nedanstående skribenter tar upp några viktiga aspekter vilka vi vill belysa i 
det praktiska genomförandet. Efter att vi har tagit del av vad Jagers och Brennan (1990) 
skriver och vad som står på Nationalencyklopedins hemsida angående miljöetik, vill vi 
utifrån studiens syfte sträva efter att eleven ska kunna se sig själv som en del i samhället 
och få insikt om hur människan påverkar och omforma naturen genom sitt sätt att leva. 
Gustafsson (1993) skriver att: 

 
Det förväntas av oss i barnomsorg och skola att vi ska delta i den process som 
skapar vårt samhälles framtid. Vi ska göra det möjligt för barn att förstå [...] 
behovet av att vara varsamma mot människor, samhälle och natur  (s.123). 

 
Utifrån detta anser vi det viktigt att i skolan samtala om vilken rätt människan har att 
påverka naturen för ett fungerande samhälle. Vi håller med det Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson (red.) (2009) skriver om att värna om andra och visa respekt för 
varandra, detta anser vi kan ligga till grund för barns omsorgs- och hänsynstagande för 
naturen. 
 

Metod 

Sammanfattning 
 
Vi startade med att intervjua fyra elever i en förskoleklass om hur de upplever, uppfattar, 
reflekterar och uttrycker sig om naturen. Vår målsättning var att öka elevernas förståelse 
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för hur de som enskilda individer påverkar naturen genom sitt handlande. Vi ville även 
att eleverna skulle få insikt i hur människan som individ påverkat och omformat naturen 
historiskt. Efter att förintervjuerna gjorts, planerades och genomfördes en lektionsserie 
bestående av tolv lektionstillfällen, vi avslutade med uppföljningsintervjuer med samma 
fyra elever för att se om de fått en ökad förståelse. Detta pågick under vår fem veckors 
praktik period som vi genomförde i en kommun i Norrbotten. Vi vill även 
uppmärksamma att vi har utfört hela studien tillsammans. 
 

Undervisningens målsättning  
 
I grundskolans kursplaner står det att eleven skall: 
 

• ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet [...] (s.49)  
• kunna exemplifiera hur naturvetenskapen kan användas för att skapa bättre 

livsvillkor men också hur den kan missbrukas (s.50) 
• utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande (s.47) 

 
Utifrån dessa mål i kursplanen tolkade och utformade vi ett planeringsunderlag (bilaga 1) 
för vår undervisning. Vårt mål med undervisningen var att utveckla elevernas förståelse 
för hur den mänskliga kulturen och människan som individ har påverkat och omformat 
naturen. Därefter formulerade vi vårt mål med undervisning att eleverna i förskoleklass 
ska utveckla och uttrycka insikter om hur människans påverkar naturen. Ur ett historiskt 
tidsperspektiv ville vi att eleverna skulle få en förståelse för den mänskliga utvecklingen 
och hur människan har levt med och i naturen. Med vår undervisning vill vi att eleven 
skulle sträva mot att: 
 
- utveckla förståelse för begrepp vi använder i undervisningen 
- kunna sätta ord på sina tankar 
- utveckla insikter om hur människan har påverkat naturen historiskt 
- utveckla insikter om människans påverkan på naturen idag 
 

Genomförande av undervisningen 
 
Vi grundade vår undervisning i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) och läroplanen för förskolan (Lpfö98). 
 
Efter att vi genomfört de första fyra barnintervjuerna (se frågor i bilaga 2) och därav fått 
kunskap om barnens förförståelse kunde vi gå vidare i vårt fortsatta arbete i form av en 
lektionsserie. Utifrån intervjuerna väcktes idén till att undervisningen skulle belysa det 
historiska perspektivet. Vi utgick från boken Miljödidaktik där Sandell, Öhman och 
Östman (2003) skriver om det historiska perspektivet från jägar- och samlarsamhället, 
jordbruksamhället till industrisamhället (bilaga 3). Vi utgick från idén, vårt syfte och vad 
eleverna svarat när vi utformade den lektionsplanering (bilaga 1) som skulle ligga till 
grund för vår undervisning. 
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Elfström, Nilsson, Sternet och Wehner-Godeé (2008) skriver om att ha barnens tankar 
som grund för undervisningen behöver inte betyda att läroplanens mål ej uppnås, tvärtom.  
 

Det krävs inlevelse och fantasi för att följa tankegångarna, men förmår man göra det 
hittar man något värdefullt - en liten människas värld, full av frågor och förundran. 
Denna värld som man som vuxen kan få inblick i är den viktigaste utgångspunkten 
för all pedagogik. Det är här vi vuxna kan möta barnen som individer på deras egen 
utvecklingsnivå och ge dem de impulser och intryck de behöver för att gå vidare  
(Jonsoij &Tolgraven, 1995, s.38-39). 

 
Med utgångspunkt i vår idé och efter vi tagit del av elevernas svar i förintervjun, gjorde 
vi valet att undervisa om hur dagens samhälle har förändrats och hur det har påverkats av 
människan. Baserat på elevernas ringa ålder valde vi att berätta det historiska 
perspektivet i sagoform med tillhörande bilder som vi placerade på en flanelltavla, detta 
som komplement för att styrka texten. Vi valde att använda oss av text och bilder för att 
konkretisera för eleverna hur samhället hade förändrats genom tiderna. Sammanlagt 
berättades tre sagor (bilaga 3) om jägar- och samlarsamhället, jordbrukarsamhället och 
industrisamhället. När lektionen genomfördes valde vi att lägga upp undervisningen 
genom att turas om att läsa sagorna och sätta upp tillhörande bilder på flanelltavlan.  
 
Efter att vi läst klart en saga i helklass samtalade och reflekterade vi tillsammans med 
eleverna vad sagan handlat om. Under samtalet framkom elevernas tankar och iakttagelse 
om sagan, Dimenäs (2007) skriver att ”Grupper och helklass bidrar till att belysa 
innehållet från elevernas perspektiv" där "[...] läraren använder en frågeteknik till 
eleverna som uppmanar dem att reflektera över tidigare händelser och iakttagelser” 
(s.153). Bilderna som vi satt upp på flanelltavlan lät vi sitta kvar under hela samtalet med 
eleverna för att de skulle kunna använda dem som stöd och kunna återberätta sagan med 
hjälp av dem. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att bilder kan vara till 
hjälp och utgångspunkt vid samtal med barn. När eleverna återberättade sagan fick vi en 
uppfattning om vad de hade fångat upp. Varje undervisningstillfälle genomfördes med 
samma upplägg, när en ny saga introducerades fick barnen återberätta vad de mindes från 
föregående saga. På så sätt antog vi att återberättande och repetition gav eleverna större 
möjlighet till att öka sin förståelse. 
 
Nästa steg i vår undervisningsserie var att konstruera en tidslinje (bilaga 4). Vi delade 
upp klassen i tre mindre grupper där varje grupp fick ansvara för en tidsepok med 
tillhörande bilder. Vi satte oss ner tillsammans med varje grupp där de fick återberätta för 
oss vad som utmärktes under respektive tidsepok. Att samtala kring en gemensam bild 
kan underlätta samtal med barn, "Barnet får då berätta vad som händer på bilden eller 
använda bilden för att associera till något i sin egen erfarenhetsvärld" (Doverborg och 
Pramling Samuelsson, 2000, s.36). Vi antecknade det eleverna berättade för oss och 
sedan fick de tillsammans klistra fast bilderna på ett stort pappersark. Därefter 
kompletterade vi med deras citat som vi renskrivit på datorn. När alla grupper färdigställt 
varsin tidsepok hängdes dessa upp till en tidslinje (bilaga 4) så att de var tillgängliga för 
alla. Vi ville att eleverna skulle kunna ta del av både andras och egna sina tankar samt 
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kunna gå tillbaka och minnas vad sagorna handlat om, därför gjorde vi valet att sätta upp 
tidslinjen.  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att eleverna i skolan ska fostras till att 
bli demokratiska medborgare i samhället. Genom att exemplifiera olika händelser i 
omvärlden får eleverna möjlighet till att öka och utveckla sin förståelse. Dagens elever är 
vår framtid och besitter de inte förståelsen för varför det är viktigt med källsortering kan 
det leda till ett samhälle som inte strävar mot hållbar utveckling. Vi anser att eleverna ska 
få en förståelse för att saker är förnyelsebara, vilket vi finner stöd i kursplanen där det 
står att eleverna ska ha "kunskap om resurshushållning i vardagslivet" (Grundskolans 
kursplaner och betygskriterier, 2000, s.49). Efter att vi tagit del av ovanstående citat ville 
vi belysa betydelsen av hur jag som enskild individ kan påverka genom mitt handlande. 
Därför gjorde vi valet att ta med oss eleverna på ett studiebesök till en återvinningsstation 
där vi pratade om vad som ska sorteras i vilken behållare.  
 
Efter vårt studiebesök på återvinningsstationen väcktes tanken hos oss att eleverna skulle 
få göra egna återvinningskärl. Elevernas målsmän fick hem en skriftlig förfrågan (se 
bilaga 5) om de kunde skicka med eleven återvinningsbart skräp till skolan. Därefter 
jobbade eleverna med att konstruera egentillverkade källsorteringskärl (bilaga 6), de tog 
själva initiativ till att skriva och rita skyltar till kärlen. Skräpet som eleverna hade med sig 
till skolan samtalade vi kring och i samtalet lyftes vilket material respektive skräp var 
gjort av. Efter detta fick eleverna sortera ut skräpet i de egentillverkade 
återvinningskärlen. Detta var ett av våra mål med undervisningen att källsortera 
tillsammans med eleverna i klassrummet skulle belysa den vardagliga resurshållningen. 
Som avslutande del av lektionsserien fick eleverna skapa fritt av det insamlade 
återvinningsbara skräpet. Granberg (2001) nämner att de flesta vuxna ser skräp som 
något som bara ska slängas, medan barnet däremot ser skräpet som ett material och dess 
möjlighet till användning. Hon menar då att de ser vad skräpet kan användas till med ett 
barns skapande ögon.  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) förespråkar även att elever bör kunna klara av 
situationer i vardagen för att kunna fungera i samhället. Med detta i åtanke ville vi att 
eleverna skulle få ett kritiskt och reflekterande tankesätt om hur vi förhåller oss till 
naturen, att inte slösa på naturens resurser och få insikt i hur ett fungerande samhälle kan 
sträva mot hållbar utveckling (Ibid.). Efter vår lektionsserie (bilaga 1) genomförde vi 
slutligen uppföljningsintervjuerna av de fyra eleverna där upplägg och intervjufrågor 
(bilaga 2) var densamma som vid första intervjun, med tillägg för några nya frågor.  
 

Undersökning av barnens lärande 
 
Undersökningsupplägg 
Vi delade upp intervjun i två delar, i den första delen intervjuade vi eleverna för att ta 
reda på deras förkunskaper om den mänskliga påverkan på naturen vilket låg till grund 
för undervisningens innehåll. Frågorna (bilaga 2) som ställdes under intervjuerna hade 
bearbetats noga för att det skulle relatera till studiens syfte. Därefter genomfördes en 
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lektionsserie som avslutades med en uppföljningsintervju. I den andra intervjun utgick vi 
från intervjufrågorna och dessutom frågade vi om eleven kunde återberätta något från 
undervisningen. Sedan utgick vi från frågornas mall när vi jämförde vad eleverna uttryckt 
vid intervjutillfällena. Vi ville även se om eleverna kunde berätta något utifrån 
lektionsinnehållet.  
 
Val av metod  
I vår studie använde vi oss av kvalitativa intervjuer som informationshämtande metod 
som Kvale (1997) förespråkar. Observationer kommer även att användas vilket är något 
som Patel och Davidson (2003) skriver om "Observationsmetoden kan användas i olika 
syften. [...] ofta för att komplettera information som har samlats in med andra tekniker" 
(s.87 och 88). Vi ville undersöka och få en förståelse för vad elever i en förskoleklass har 
för uppfattningar, därav av valet kvalitativ intervju som metod. Kvale (1997) skriver att 
vid inspelning av intervjuer underlättar det för intervjuaren då denna kan fokusera på vad 
informantens svar. Med detta i åtanke valde vi att spela in intervjuerna med mobiltelefon. 
Han menar att genom att spela in intervjun får intervjuaren möjlighet till att lyssna och 
visa sitt intresse gentemot informanten. Kvale anser att detta inte skulle kunna tillämpas 
om den intervjuade antecknat under eller ur minnet efter intervjun. Han menar att förlita 
sig på minnet och anteckna efter intervjun kan leda till att intervjuaren glömmer bort det 
väsentligheter och minns enbart vissa detaljer. Om denna metod ska användas i 
genomförande av intervjuer krävs det att intervjuaren är van intervjuare, vilket man blir 
genom övning (Ibid.).  
 
Kvalitativ intervju  
Trost (2007) anser att kvalitativa intervjuer handlar om att ställa frågor på ett enkelt sätt, 
genom detta ger informanten intervjuaren innehållsrikare svar. Fortsättningsvis nämner 
han att det är skillnad på en konversation och en intervju. Där skiljer sig en intervju från 
en konversation genom att vid ett samtal delger båda parterna sina åsikter och känslor. 
Kvale (1997) skriver att skillnaden mellan en kvalitativ forskningsintervju och ett 
vardagligt samtal är att intervjun kan ses som ett strukturerat samtal där medvetna frågor 
ställs. Under en intervju är det intervjuaren som ställer utvalda frågor som sedan besvaras 
av den intervjuade. Kvalitativ forskning har olika överordnande mål, ett av dem är att nå 
förståelse om fenomen som rör människor i olika situationer samt att komma i kontakt 
med deras sociala verklighet. Kvale (1997) citerar Spradley angående att förstå någon 
annans sätt att uppleva något: "Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad 
du vet på det sätt som du vet det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, 
uppleva tingen som du upplever dem, förklara tingen som du förklarar dem" (s.117). 
Genom samtal får vi kännedom om människors livsvärldar detta förespråkar även (Patel 
och Davidsson, 2003; Dalen, 2007; och Olsson, 2007).  
 
Urval av barn 
Valet av informanter gjordes i samråd med handledaren, tillsammans valde vi ut fyra 
elever. Ejvegård (2009) menar att en intervju kan vara tidskrävande både i 
bearbetningsprocessen och vid det empiriska planet, därför anser han att urvalet av de 
personer som ska intervjuas bör väljas ut omsorgsfullt.  
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Dalen (2007) skriver att före ett arbete påbörjas inom forskning ska forskaren ta kontakt 
med informanternas målsmän om barnintervjuer ska genomföras. Hon menar att 
minderåriga barn alltid ska ha föräldrars medgivandet att medverka vid ett 
forskningsarbete. Efter vi valt ut de barn som skulle bli intervjuade frågade vi muntligt 
respektive elevs målsmän om deras barn fick delta i vår kommande studie. Innan 
genomförandet av intervjuerna ville vi lära känna eleverna, självklart ansåg vi det viktigt 
att de fick möjlighet till att lära känna oss också. Därför valde vi att genomföra 
intervjuerna i slutet på första veckan när vi haft några dagar tillsammans. Eftersom vår 
studie inte går ut på att generalisera skillnaden mellan flickor och pojkar svar, valde vi att 
i resultatet benämna de barn vi intervjuat med fingerade pojknamn. 
 
Att intervjua barn 
Vi inledde vår studie med att genomföra intervjuer. Frågorna som ställdes under intervjun 
hade vi konstruerat utifrån vårt syfte efter vi tagit del av vad Patel och Davidsson (2003) 
skriver gällande formulering av intervjufrågor (bilaga 2). De menar att vissa 
frågeformuleringar så som ledande frågor, dubbel-frågor, långa frågor samt främmande 
och svåra ord bör undvikas. Utifrån informanternas ålder hade vi i åtanke att ord kan 
uppfattas som "svåra" och "komplicerade" när vi formulerade våra intervjufrågor. 
 
Efter att vi tagit del av det Patel och Davidsson nämner bestämde vi oss för att under 
intervjuerna använda oss av öppna och ostandardiserade frågor. Detta innebär enligt Patel 
och Davidson att intervjufrågorna anpassas utifrån hur eleven svarar. Vid genomförandet 
av intervjuerna hade vi som mål att ta reda på hur barnen resonerade. Trost (2005) menar 
att vid barnintervjuer ska man ha i åtanken att inte ha allt för långa intervjuer. Eftersom 
barn har svårt att sitta still och koncentrera sig en längre tid anser han att lösningen kan 
vara att genomföra flera korta intervjuer.  
 
Genomförande av intervjuer 
Vi började med att möblera om i det rum vi blev tilldelade för att kunna genomföra 
intervjuerna. Rummet låg i anslutning till elevernas hemklassrum och där fanns ett 
fönster ut mot skolgården. I rummet fanns det två rektangulära bord och åtta pallar att 
tillgå. Kvale (1997) och Cederborg (2000) förespråkar att intervjuaren har ansvar för att 
skapa en gemytlig intervjusituation så att informanten känner trygghet och tillförlit och 
därmed kan tala öppet om sina känslor och erfarenheter.  
 
Under intervjuerna befann vi oss båda i rummet, den ena av oss observerade intervjun 
samtidigt som den andra intervjuade eleven. ”Två intervjuare kan innebära att båda 
växelvis frågar ut barnen, vilket förstärker den redan ojämna relationen” (Cederborg, 
2000, s.49). Efter att vi har tagit del av vad Kvale och Cederborg skriver ovan började vi 
intervjun med att småprata med eleven, detta för att skapa en behaglig intervjusituation 
samt att informanten skulle få ett trevligt välkomnande.  
 
Efter att intervjuaren hade pratat med eleven i cirka en minut startade vi 
ljudupptagningen (som var placerad mellan intervjuaren och eleven) och vi började ställa 
de utvalda intervjufrågorna (bilaga 2). Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 
menar att under en intervju ska intervjuaren få chans till ögonkontakt med informanten 
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detta för att behålla intresset hos den som blir intervjuad. De menar att placeringen under 
en intervju även är viktigt för att kunna hålla intervjun flytande.  
 
Med detta i åtanke satte vi oss på varsin sida om bordet, intervjuaren hade eleven 
mittemot sig och den av oss som observerade satt till vänster om eleven. Valet att placera 
oss på detta vis var även att vi inte ville att eleven skulle få känslan av att intervjun var ett 
förhör, vilket kan upplevas om vi hade placerat oss vuxna på en sida av bordet och eleven 
på den andra sidan.  
 
Trost (2005) skriver att samspelet är viktigt mellan intervjuaren och observatören, han 
menar för att få ut en så innehållsrik information som möjligt av intervjun är samspelet 
viktigt. Med ovanstående i åtanke valde vi att den av oss som observerade skulle finnas 
till som ett stöd och fick möjlighet till eventuellt förtydliga eller komplettera det som 
sagts under intervjun, detta är även något Trost (2005) talar för.  
 
Varje intervju pågick mellan 15-30 minuter beroende på hur eleven tolkade, svarade och 
reflekterade över våra intervjufrågor. När vi skulle genomföra den åttonde och sista 
intervjun var det rum vi tidigare använt oss av upptaget. Vi fick då förflytta oss till ett 
annat grupprum för att kunna genomföra intervjun.  
 
Transkribering 
Eftersom vi använde oss av ljudupptagare vid intervjuerna transkriberade vi varje enskild 
barnintervju till textform. Trost (2005) skriver att "Om man använder sig av bandspelare 
vid intervjun så finns flera möjligheter att göra materialet tillgängligt för bearbetning" 
(s.127). Detta har vi tagit till oss när vi valde att använda oss av en ljudupptagare. I 
transkriberingen var vi noggranna med att anteckna om eventuella pauser, 
gestikuleringar, ansiktsuttryck och tonfall förekom under intervjun. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) skriver att om en intervju spelas in blir innehållet betydligt 
bättre till skillnad från om intervjun skulle skrivas ner. De menar att chansen att få med 
hela intervjun är betydligt mindre om intervjuaren väljer att anteckna under intervjuns 
gång. Efter att vi bearbetat och analyserat rådata fann vi ytterligare stöd i det de skriver, 
när hela intervjun är inspelad och utskriven underlättar det bearbetningsprocessen av 
analysen.  
 
Analys - bearbetning av data  
Efter genomförda intervjuer förde vi över ljudfilerna från mobiltelefonen till en dator 
med hjälp av filmvisningsprogram AMR player. Vid bearbetning av rådatan gjordes en 
sammanställning av vad respektive barn svarat i intervjun. I analysarbetet underlättade 
sammanställningen för oss när vi jämförde likheter och skillnader utifrån barnens svar, 
därmed kunde vi kategorisera elevernas olika sätt att resonera och förstå utifrån deras sätt 
att svara. Vi har blivit inspirerade av det Alexandersson (1994) skriver om den 
fenomenografiska forskningsansatsen genom att i vår analys kategorisera elevernas svar 
och utifrån detta har vi utformat beskrivningskategorier. I utformningen av 
beskrivningskategorierna har vi även inspirerade av hur Persson (2008a) och Jagers 
(2005) benämner människans olika sätt att se på naturen, exempelvis det "egocentriska 
synsättet" omformade vi det till att en elev talar utifrån ett "egocentrerat jag-perspektiv". 
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Därefter gjordes en jämförelse mellan den första och andra intervjun för att se om 
elevernas synsätt hade förändrats. 
 

Resultat 
 
Resultatet nedan beskriver det som framkom i analysen utifrån den första och andra 
intervjun. Efter genomförd analys, kunde vi kategorisera elevernas sätt att uttrycka sin 
förståelse för hur vi människor påverkar naturen. Utifrån analysen av den första intervjun 
fann vi två kategorier, dessa har vi valt att benämna som kategori 1 och 2. Efter analysen 
av den andra intervjun framkom ytterligare två kategorier, 0 och 1b. Vi kunde även 
kategorisera eleverna svar utifrån hur de besvarat den kompletterande frågan under andra 
intervjun. Dessa kategorier har vi valt att nämna kategori A, B och C. Alla kategorier 
kommer att redovisas nedan. Vi kommer även ge en beskrivning hur vi upplevde att 
eleverna uppfattade arbetet med det återvinningsbara materialen, under rubriken Skapa 
med skräp. 
 
Kategori 1: Reflekterar utifrån egna erfarenheter och pratar utifrån ett egocentrerat jag-
perspektiv  
  
Eleven sätter ord på sina tankar och har förståelse för frågornas innebörd och talar utifrån 
sig själv där de egna erfarenheterna kommer till uttryck i svaren. Vad vi menar med egna 
erfarenheter är exempelvis att leka, kasta sopor i soptunnor och att bilen behöver bensin.  
 

I: Berätta hur du tycker det är att vara i naturen? 
Ville: Bra... 
I: Hur menar du att det är bra? 
Ville: Därför att det finns träd som man kan klättra i dom 
I: Du tycker det är bra att vara ute i naturen och vad kan man göra där mer än att klättra i 
träd? 
Ville: Leka 

 
Nedan beskriver Pelle hur det går till att bygga hus. 

 
I: Men finns det någon som bor i skogen? 
Pelle: Ee nä?! 
I: Inte? 
I: Kan vi bo i skogen? 
Pelle: Jo 
I: Mhm, hur bor vi då? 
Pelle: Mm jag vet inte? 
I: Men kan du försöka förklara hur vi bor? 
Pelle: Emmmm.... om vi ta bort träden 
I: Om vi tar bort träden 
Pelle: Så bygger vi husen 
I: Så bygger vi en massa hus, mhm , O vad gör vi sen då? Lämnar vi kvar alla träd 
runtomkring om vi bygger ett hus 
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Pelle: Träden måste, träden måste, man måste ha stora sopor när man sätter ner träden, 
ännu högre. 
I: Mhm, hur tar man bort de där träden 
Pelle: Man sågar! 
 

Kategori 2: Reflekterar och visar förståelse utifrån egna erfarenheter och över sitt och 
andras handlande utifrån ett vardagligt perspektiv. Visar en mer komplex förståelse för 
samband mellan handlande och konsekvenser. 
 
Eleven sätter ord på sina tankar och har förståelse för frågornas innebörd. Eleven talar 
utifrån sig själv och sina egna erfarenheter, kan reflektera och visar på ett kritiskt synsätt. 
Alltså eleven ser samband mellan handlande och konsekvens utifrån ett vardagligt 
perspektiv som exempelvis att inte kasta skräp omkring sig, ta på sig kläder och att borsta 
tänderna. Eleven kan beskriva och tala utifrån olika perspektiv. Visar på en djupare 
förståelse, när eleven beskriver något kan han utifrån sammanhanget ge uttryck för flera 
aspekter. 
 

I: Har du naturen där du bor då? 
Olle: Jaa... jag har naturen... jag har naturen som granne! 
I: Har du?? 
Olle: Vårt hus, jag bor i naturen, vårt hus ligger i naturen... och vi bor i huset! 
I: Tycker du att vi behöver hjälpa naturen då? 
Olle: Jaa! Vi måste hålla den ren! 
I: Hålla den ren?? 
Olle: Aaa 
I: Hur menar du då? 
Olle: Vi får inte skräpa ner... 
I: Vi skräpar bara ner? 
Olle: Vi måste plocka upp... och slänga det i papperskorgar och soptunnor... 
I: Men var tar det vägen då då?? 
Olle: I sopbilar och bränns upp! 
I: Men det finns ju människor som skräpar ner, vet dom då hur man sorterar? 
Olle: Dom slänger bara skräp närmaste, och ibland är så är det närmaste marken och då 
slänger dom det på marken! 

 
Efter analysen av den andra intervjun framkom ytterligare två kategorier förutom de 
tidigare kategorierna. I komplexitet hamnar en av de "nya" kategorierna innan kategori 1 
och den andra mellan kategori 1 och 2, därav valet att benämna kategorierna för 0 och 1b.  
 



21 

Kategori 0: Reflekterar inte alls 
  

Eleven kan inte sätta ord på sina tankar och förstår inte för frågornas innebörd.   
 

I: Behöver vi hjälpa naturen? 
Pelle: Mmm... 
I: Hur tänkte du då...? 
Pelle: Jag vet inte... [...] 
I: Berätta hur du tycker det är att vara i naturen? 
Pelle: Bra 
I: Hur kan det vara bra att vara i naturen? 
Pelle: (tystnad) Jag vet inte... [...] 
I: Tycker du naturen hjälper oss? 
Pelle: Joo... 
I: Hurdå? 
Pelle: (tystnad) 
I: Kan du komma på någonting? 
Pelle: ...Neej 

 
Kategori 1b: Reflekterar utifrån egna erfarenheter och pratar utifrån ett egocentrerat jag-
perspektiv samt reflekterar även över andras handlande. Eleven talar och kan tillämpa 
sina egna erfarenheter och upplevelser i andra sammanhang utifrån ett vardagsperspektiv 
 
Eleven sätter ord på sina tankar och har förståelse för frågornas innebörd. Talar utifrån 
sig själv och sina egna erfarenheter, som till exempel plocka bär i skogen. Visar 
förståelsen för konsekvenser av sitt egna och andras handlande utifrån ett vardagligt 
perspektiv så som att  klä sig varm när det är kallt ute. 
 

I: Kan vi få någonting av naturen? 
Calle: Jo träd 
I: Vad kan vi använda träd av? 
Calle: Ved 
I: Men hur får man ved då? 
Calle: Man hugger ner... och då blir det bara en stubbe 
I: Aha, en stubbe... vad gör man av den då? 
Calle: Jag vet inte... myror börjar bo i den... [...]  
I: Men hur kan du veta att björnen äter bär och myror? 
Calle: Jag har hört det på tv... På Bolibompa  
 

I samtalet med Calle berättar han för oss vad han har sett när han väntade på bussen.  
 

I: Hur kommer skräpet dit då? 
Calle: Om vi slänger, tänk om någon människa äter choklad och så är de på busshållplatsen 
och slänger det bara... 
I: Jaha... har vi skräpat ner då? 
Calle: Jag... man borde plocka upp det 
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Som vi tidigare nämnt kompletterade vi den andra intervjun med frågan om eleven kunde 
berätta vad de mindes från undervisningsinnehållet. Nedan redovisar vi tre kategorier 
som beskriver hur eleverna besvarat frågan. 
 
Kategori A:  Eleven kan inte återberätta sagorna 
 
Utifrån intervjufrågorna rörande det historiska perspektivet svarade Ville och Calle på 
följande sätt: 
 

I: Kommer du att vi ihåg när vi pratade om det här med jägare o de.. Tror du vi 
behöver naturen om vi tänker på det? 
Ville: (Tystnad…) 
I: Kan du komma på någonting? 
Ville: Näää… jag kan inte komma på… 
I: Om du tänker på när vi har pratat med det här med tidslinjerna om, jägare o 
industri o jordbrukssamhället 
Ville: Vet inte… 

 
Här ser vi exempel på att Calle inte kan återberätta något från sagorna. 
 

I: Kommer du ihåg något från sagorna? 
Calle: Neehh... 
I: Kommer du på något mer, från tidslinjen?  
Calle: Näehh... 
I: Kommer du ihåg någon bild? 
Calle: Näee 
I: Har du glömt bort? 
Calle: ..... (nickar) 

 
Kategori B: Eleven återberättar odetaljerat utifrån sagorna. Eleven kan inte ge en 
beskrivande förklaring från någon av sagorna. Besvarar frågorna osammanhängande och 
ofullständigt. 
 
Utifrån intervjufrågorna rörande det historiska perspektivet svarade Pelle på följande sätt: 
 

I: Kommer du ihåg när vi har pratat om jägarsamhället och jordbrukssamhället? 
Pelle: Pinne. 
I: Vad kan man använda dom till då? 
Pelle: Sängar… 
I: Vad kan man göra mer då? 
Pelle: Tända ljus 
I: Men om du tänker på när vi pratade om t.ex. jägarsamhället, du vet bilderna vi satte upp 
och berättade saga för er. Vad använde dom för saker i naturen? 
I: Kommer du på någonting? Dom använde pinnar till 
Pelle: (Tystnad…) 
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Kategori C: Eleven återberättar och ger en omfattande beskrivning utifrån sagorna. 
Alltså att eleven kan beskriva detaljerat och tydligt återberätta sagorna. 
 
Utifrån intervjufrågorna rörande det historiska perspektivet svarade Olle på följande sätt: 

 
I: Varför klistrade vi dom där bilderna, kommer du ihåg? Jag tror du har bättre 
minne än oss (barnet namn) Kommer du ihåg? 
Olle: För att veta industrisamhället […] 
I: Den första sagan.. Vad den handlade om...?? 
Olle: Den... Den handlade om jägare och samlare.  
I: Men kommer du ihåg... Mm.. Med jägare och samlare, vad var det som var så 
speciellt med dom? Kan du berätta? Kan du berätta vad jägare och samlare gjorde? 
 

Samtalet med Olle fortsätter där han bland annat beskriver vad som utmärkte 
jägare och samlare, vad de gjorde och varför.  

 
I: MM! Vinter kommer, då tar bären slut.. Det stämmer, kommer du ihåg vilken saga 
som kom sen? Efter jägare och samlare? 
Olle:(tyst) aah.. Jo... Jordbrukare. 
I: Japp, vad var de för speciellt med jordbrukarna? 
Olle: Dom flyttade aldrig utan stannade bara på ett ställe hela tiden. […] 
I: Såg det ut likadant ut som de gör nu? 
Olle: Nähä… 
I: Vad var det som skiljer? 
Olle: Det var att det inte fanns några hus. […] 
I: Odlade dom också, eller vad gjorde dom?? 
Olle: Ja dom odlade…  
I: Vad gjorde dom mer då?? 

 
Olle fortsätter att beskriva vad jordbrukarna odlade och hur de var bosatta. 

 
I: I grottor, men det var jordbrukarsamhället?? 
Olle: Jag tror det 
I: Du tror det, okej, hm, sen kommer industrisamhället som du har pratat om, men 
vad kommer med industrisamhället? Var det något som var speciellt, förutom dom 
där sakerna du sa?? 
Olle: Dom började bygga hus... Fabriker med giftig rök... 

 
Skapa med skräp 
Genom observationer har vi kommit fram till att eleverna fått en ökad förståelse efter 
undervisningen gällande återvinningstemat. Vid studiebesöket på återvinningsstationen 
framkom det i samtalet med barnen att de hade goda förkunskaper hur sortering går till. 
Vi samtalade bland annat om att exempelvis en glasburk består av olika återvinningsbara 
material som ska sorteras i olika behållare. Detta var något som eleverna var väl bekanta 
med. Vid introduceringen av det återvinningsbara materialet upplevde vi att eleverna 
inspirerades. Efter lektionen kunde vi se att eleverna självmant tog initiativ till att 
fortsätta skapa av materialet. Genom detta är det möjligt att eleverna fått en förändrad 
förståelse för "skräp" som bland annat kan användas till skapande istället för att slängas.  
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Resultat sammanfattning  
Efter genomförda intervjuer upptäcktes sammanlagt sju förståelsekategorier som 
framkom i elevernas sätt att svara. I analysen av den första intervjun framkom kategori 1 
och 2 och i den andra 0 och 1b som skriver elevernas sätt att uttrycka och besvara 
frågorna utifrån intervjumallen.   
 

 
 
I analysen av den andra intervjun framkom ytterligare tre kategorier. Vi väljer att 
benämna dem A, B och C. Dessa tre kategorier besvarar endast den kompletterade frågan 
angående återberättandet av sagan.  

 
 
Barnens svar speglade deras synsätt, förståelse och sätt att resonera utifrån individen och 
den mänskliga påverkan i naturen. De frågor vi konstruerat användes både i för- och 
efterintervjun, det enda som skiljde intervjuerna åt var att i efterintervjun bad vi eleverna 
återberätta vad de mindes från undervisningen. Sammanfattningsvis framkom det att 
eleverna uppfattar naturen som någonting som finns i friska luften och ute, inte inomhus. 
Som ett exempel vill vi citera Calle när han beskriver var naturen finns. 
 

I: Men vart har vi naturen då? 
Calle: Ute [...] 
I: Finns den här inne? 
Calle: Näe... 

 
Enligt eleverna innehåller naturen bland annat: blommor, träd, pinnar, kvistar, gräs och 
löv. Eleverna anser att människan påverkar naturen negativt i sitt handlande genom 
nedskräpning. Nedan visas ett utdrag från en av intervjuerna med Ville där han berättar 
vad han anser finns i naturen. 
 

I: Kommer du på någonting mer som finns ute i naturen?? 
Ville: Gräs 
I: Finns det någonting mer där i naturen? 
Ville: Träd [...] Kvistarna... 

 
I analysen som gjordes utifrån intervjumallen jämfördes elevernas sätt att svara där det 
framgick att en av eleverna hade utvecklat sitt sätt att uttrycka sig och visade på 
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förändrade insikter. Vi fann att Calles förståelse hade utvecklats från ett egocentrerat jag-
perspektiv (kategori 1) till att reflektera över andras handlande (kategori 1b), vilket 
tydligt uppdagades i efterintervjun. Vi kunde även se att Pelles sätt att svara skilde sig 
mellan första och andra intervjun. Det visade sig att hans sätt att svara från första till 
andra intervjun förändrats från ett egocentrerat jag-perspektiv (kategori 1) till kategorin 
reflekterar inte alls (kategori 0). I jämförelsen hade inte de övriga informanternas synsätt 
förändrats. 
 
Efter att vi analyserat elevernas svar utifrån intervjumallen gick vi vidare med att se hur 
eleverna uttryckt och besvarat den kompletterande frågan i andra intervjun. I kategorierna 
A, B och C fann vi att två elever inte kunde återberätta något utifrån sagorna. 
 
Eftersom vi i den första intervjun inte ställde några frågor om det historiska perspektivet 
kunde vi inte göra någon jämförelse. Det är möjligt att deras förståelse ökat för det 
historiska tidsperspektivet, då vi i svaren fann att de uttryckt och förklarat sig utifrån de 
begrepp vi använt oss av i undervisningen. Men vi kan inte anta att kunskapen utvecklats 
utifrån lektionsinnehållet, eftersom frågorna enbart ställts efter genomförd undervisning. 
Utifrån frågorna beskrev hälften av eleverna någonting från sagorna. Varför de övriga 
inte återgav någonting från sagorna kommer vi att diskutera under rubriken 
resultatdiskussion. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Enligt Patel och Davidson (2003) har validitet och reliabilitet en viss samhörighet. De 
menar att validiteten står för att vi studerar utifrån det avsedda tillvägagångssättet och 
reliabiliteten står för hur pålitligt vårt tillvägagångssätt är. För att nå hög reliabilitet vid 
intervjuer krävs det, menar de, att både intervjuaren och informanten har erfarenhet från 
tidigare intervjuer. Vi upplevde att ingen av eleverna visade nervositet, detta grundar vi 
på att samtliga elever som ingick i vår studie sen tidigare hade erfarenhet av att bli 
intervjuade. Under vår studietid har vi fått praktisk övning i att genomföra barnintervjuer 
och därav fått erfarenhet från dessa. Tillsammans har vi tagit del av varandras 
erfarenheter innan genomförandet av intervjuerna. Detta anser vi gav oss en bra start och 
gynnade genomförandet. Eftersom vi och eleverna hade tidigare erfarenhet av intervjuer 
upplevdes situationen välbekant vilket vi anser underlättade intervjuerna. 
 
Vi använde oss av kvalitativa intervjuer för insamling av data, då vi ville veta vad elever 
besatt för kunskaper. Vi ville även ta reda på hur elever uppfattar och resonerar kring 
naturen samt hur människan som individ har påverkat den. Vid transkriberingen av 
intervjuerna hade vi möjlighet att gå tillbaka och lyssna vad informanten svarat för att 
kontrollera att vi uppfattat informanten rätt. Kvale (1997) förespråkar inspelning av 
intervjuer, eftersom det ökar reliabiliteten. 
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Vi anser det viktigt att när en intervju genomförs ska transkriberingen ske så nära inpå 
intervjutillfället som möjligt. Om transkribering sker i nära anslutning till intervjutillfället 
är det lättare att minnas elevens icke verbala uttryck under intervjun det vill säga, minspel 
och kroppsrörelser. Detta gör det också lättare att minnas samtalet som helhet. Som ett 
exempel vill vi citera Olle där han använder kroppsspråket i sin förklaring. "Ja! Och så 
kan man få eld från stenar, om man gnuggar mot varann..." (visar genom att gnugga sina 
knutna händer mot varandra). 
 
Efter att vi tagit del av Kvale (1997) angående inspelning av intervjuer håller vi med om 
det han skriver. Genom att spela in intervjun i stället för att koncentrera sig på att föra 
anteckningar, ges intervjuaren möjlighet att visa sitt intresse genom att lyssna hur 
informanten resonerar. Vårt mål var att eleven inte skulle uppleva intervjun som ett 
förhör utan vi ville att eleven skulle uppleva intervjun mer som ett samtal där vi ställde 
utvalda frågor (Cederborg, 2000). På så sätt tror vi att eleven uppfattar intervjusituationen 
mer gemytlig och undgår att känna sig obekväm, vilket kan upplevas om vi valt att 
anteckna under intervjun.  
 
Angående generaliserbarheten skriver Patel och Davidson (2003) att om ett val av 
informanter gjorts utifrån en population, måste man ha i åtanke att resultatet inte kan tala 
utifrån hela populationen. Vi är väl medvetna om detta, att vårt resultat inte kan stå för 
hela populationen då vi har för få tillfrågade. Eftersom det sammanlagt framkom sju 
kategorier i analysen anser vi att valet av informanter var gynnsamt, trots att enbart fyra 
elever har intervjuats. Om fler intervjuer hade genomförts kan vårt resultat ses som mer 
representativt för populationen. Trost (2001) talar för om en studie ska ses som trovärdig 
krävs det att fler informanter ingår i studien. Han menar om tiden inte är till intervjuarens 
fördel måste urvalet begränsas. 
 
Eleverna som ingick i studien var för oss okända vilket vi ser som både som för- och 
nackdel. Vi tog även hänsyn till att vi var obekanta för eleverna och därav gjordes valet 
att genomföra intervjuerna efter några dagar. Som Patel och Davidson (2003) skriver kan 
forskningsprocessen påverkas negativt om forskaren väljer för denna kända informanter 
som ska ingå i studien. De menar att tidigare förhållningssätt till informanten kan 
avspeglas och då eventuella förutfattade meningar kan komma till uttryck. De frågor som 
vi utformade till intervjuerna anser vi enbart besvarar en del av vårt syfte. Vi anser bland 
annat att vi kunde ha berättat syftet med undervisningen för eleverna samt visat tydligare 
hur människan påverkat och omformat sin omgivning till sin fördel. Vi önskar att vi haft 
mer tid till att samtala och synliggöra resurshållningens betydelse. Detta finner vi stöd 
hos Skolverket (2000) där de skriver att "eleven skall ha kunskap om resurshushållning i 
vardagslivet [...]" (s.49). Då vi anser detta viktigt att få vetskap om, vill vi att eleverna 
ska få möjlighet att förstå innebörden för hur vårt handlande påverkar omgivningen. I 
strävansmålen för de naturorienterande ämnena står det att "Skolan skall i sin 
undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga 
att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen" (Skolverket, 2002, 
s.46-47).  
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I efterhand har vi kommit fram till att grundtanken för upplägget i undervisningen var 
god, men däremot anser att vi skulle ha utfört en intervju till. Vi menar att vi först skulle 
ha gjort en intervju där vi fått reda på vad eleverna hade för förkunskaper om det 
förbestämda ämnet för undervisningsinnehållet och därefter planerat en lektionsserie och 
utifrån den skulle nya frågor formulerats med anknytning till innehållet. Detta för att 
tydligt kunna se om någon förändring skett mellan andra och tredje intervjun.  
 
Efter att vi genomfört alla intervjuer kom vi även fram till att vi skulle ha lagt till fler 
frågor till det andra intervjutillfället, vilka skulle ha berört undervisningen innehåll. 
Frågornas utformning bestod av att undersöka elevers synsätt samt få vetskap om hur de 
uppfattade och såg på människans del i naturen. Vi anser att utifrån de frågor som ställdes 
framkom intressanta svar, då målet var att ta reda på hur informanterna resonerar kan vi 
inte bedöma svarens "rätt" eller "fel" då de utgör informanternas erfarenheter och 
världsuppfattning. 
 
Såväl Trost (2005) som Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) rekommenderar att 
intervjumiljön är en lugn plats, där intervjun kan ske ostört. Vi hade detta i åtanke när 
intervjuerna skulle genomföras, men det rum som vi blev tilldelade upplevdes som 
olämpligt av oss, eftersom vi vid flera tillfällen blev avbrutna när andra elever eller 
pedagoger kom för att hämta material från rummet. Vi blev då tvungna att göra ett 
uppehåll i intervjun och därmed ställa om frågan och "hitta" tillbaka där vi "var" innan vi 
blev avbrutna. Med tanke på att vi och vissa elever som intervjuades påverkades negativt 
då andra kom in i rummet, är det möjligt att vårt resultat påverkats. Hade möjligheten att 
välja intervjumiljö funnits, skulle vi ha valt ett lugnt rum som var bekant för eleven samt 
att rummet inte skulle ligga i anslutning till pågående verksamhet. 
 
I utformningen av intervjufrågorna utgick vi från det Patel och Davidson (2003) skriver 
om öppna och strukturerade frågor. De intervjuer där vi styrde samtalet och utgick från 
frågemallen (bilaga 2) upplevdes inte på samma sätt jämförelse med de intervjuer där 
eleven spontant kom in på frågor som vi hade tänkt ställa. Detta upplevde vi som något 
positivt då samtalet kändes mer naturligt och fick ett bättre flöde då eleven fick delge sina 
tankar utan avbrott. Efter genomförda intervjuer finner vi att öppna frågor var passande 
vid intervjuer med barn.  
 
Innan genomförandet av våra intervjuer tog vi del av det Trost (2005) skriver om 
barnintervjuer. Han anser när intervjuer ska genomföras bör tiden vara anpassad för hur 
länge en sexåring kan koncentrera sig och sitta still. Detta var något vi hade i åtanke när 
vi genomförde våra intervjuer. Efter att ha tagit del av Trost ansåg vi att en kort intervju 
varade ungefär i 15-20 minuter och vi försökte begränsa intervjun efter det. Något vi 
märkte eleverna tappade fokus av, var pallar som vi satt på under intervjun. Hade vi haft 
stolar som var anpassat till borden tror vi detta kunnat undgås. Utifrån detta drar vi 
slutsatsen att pallar är olämpligt att sitta på vid längre barnintervjuer. Detta grundar vi 
utifrån att eleverna tappade koncentration då intervjuerna pågick för länge vilket 
resulterade i att de hade svårt att sitta still. 
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Eftersom elevernas svar och vår idé för innehållet låg till grund för undervisningen kunde 
ingen jämförelse göras om eleverna fått en ökad förståelse för hur människan och 
samhället har utvecklats från jägar/samlar-, jordbruks- och industrisamhället tills där vi är 
idag. Då innehållet i undervisningen framkom först efter den första intervjun, kan vi 
enbart redovisa det som framkom i andra intervjun utifrån frågorna som ställdes om det 
historiska perspektivet. När elevernas svar från första intervjun var en del av vår 
utgångspunkt för undervisning kunde inte undervisningsinnehållet förutsägas. Hade vi 
utgått från ett förbestämt undervisningsinnehåll med frågor relaterade till det, förmodar vi 
att elevernas sätt att svara hade visat en mer markant skillnad från den första och andra 
intervjun. Vi har ställt oss frågan, hade eleverna haft ett bredare synsätt, om vi ställt 
frågor om undervisningens innehåll både i den första och andra intervjun. Vi antar att 
sambandet mellan frågorna och undervisningen skulle varit tydligare för eleverna.  
 

Resultatdiskussion 
 
Vi vill tydliggöra att svaren som eleverna gav oss under intervjuerna är 
situationsberoende, vilket innebär att kategorierna enbart utgör ett möjligt sätt att tänka. 
Efter att alla intervjuer genomförts kunde vi redovisa sju kategorier. Fyra av dessa 
beskriver hur eleverna besvarat frågorna utifrån intervjumallen. När vi genomfört den 
första intervjuanalysen kom vi fram till två kategorier. I kategori 1 finner vi tre av 
informanterna som kunde besvara frågorna och tala utifrån ett egocentriskt jag-
perspektiv. Den fjärde eleven som vi anser tillhöra kategori 2, ger tydliga förklaringar, ser 
samband mellan handlande och konsekvenser som kommer till uttryck i svaren. I den 
andra analysen framkom ytterligare två kategorier, alltså 0 och 1b. Dessa visade att Pelle 
och Calle förändrat sina synsätt och sätt att uttrycka sig.  
 
Det är möjligt att Pelles förändrade sätt att uttrycka sig grundas i att han inte visade något 
större intresse för den andra intervjun. Det kan även bero på att vid första tillfället när 
frågan "kan någon bo i naturen?" ställdes kunde inte eleven besvara frågan. Vi upplevde 
att eleven inte förstod frågan, därav valet att formulera om frågan till "kan vi bo i 
skogen?". Detta resulterade i att Pelle besvarade frågan med att människan bygger hus 
och bor i skogen. Utifrån detta drar vi slutsatsen att hade samma följdfråga ställts i andra 
intervjun, hade det varit möjligt att Pelle kunnat besvara frågan på liknande sätt och inte 
behövt förflyttas från kategori 1 till 0. Vilket eventuellt kunde ha medfört att endast en ny 
kategori hade framkommit efter den andra analysen. Varför Calles sätt att svara skiljer sig 
från den första till andra intervjun kan möjligtvis bero på att han fått en ökad förståelse 
efter undervisningen och därav hans utförligare svar. Detta framgår tydligt i andra 
intervjun då han beskriver att han sett någon skräpa ner på busshållplatsen.  
 
Eftersom det var möjligt i analysen att urskilja fyra kategorier utifrån intervjumallen 
anser vi att valet av informanter var relevant för studien. Hur det kommer sig att våra 
kategorier skiljer sig åt kan bero på att eleverna har kommit olika långt i sin språkliga 
utveckling. Vid urvalet valde vi medvetet Pelle för att se hur han uppfattar naturen utifrån 
sin erfarenhetsvärld. Valet grundar sig i att han enbart har befunnit sig i Sverige under det 
senaste året, och vi ville ta reda på om hans sätt att se på människans påverkan i naturen 
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var olik de andra elevernas. I efterhand har vi diskuterat om valet var riktigt, då vi hade 
frågor som krävde att eleven muntligt skulle berätta och åskådliggöra sina erfarenheter 
och redogöra för sitt synsätt. Det var uppenbart att han inte hade förståelse för frågorna 
och det är möjligt att hans språksvårigheter försvårade hans möjlighet att besvara och 
uttrycka sig om dem.  
 
Vid analysarbetet har vi tagit hänsyn till Pelles sätt att uttrycka sig, eftersom hans 
kunskaper i svenska var bristfälliga, använde han kroppsspråket för att förstärka det han 
ville uttrycka. Detta upptäckte vi under transkriberingen, att kroppsspråkets gester fick en 
annan innebörd i textform. Detta skriver Kvale (1997) om, att det är en av nackdelarna 
när en intervju spelas in, vilket vi även upptäckte i vårt arbete.  
 
I andra intervjun tillkom frågan om eleven kunde återberätta något från sagorna. I 
analysen kunde vi urskilja tre olika sätt att besvara frågan, inte alls (kategori A), 
odetaljerat (kategori B) och omfattande (kategori C).  Det visades att hälften av eleverna 
kunde återberätta. Som tidigare nämnts anser vi att tre intervjuer skulle utförts istället för 
två. Då vi inte gjort någon förintervju angående sagorna kan vi inte uttala oss om de fått 
en ökad förståelse efter undervisningen.  
 
Under lektion kunde Ville och Calle återberätta sagornas innehåll, men när vi i 
efterintervjun bad att de skulle berätta vad de mindes utifrån sagorna kom de inte ihåg 
någonting av dem. Vi tolkar detta att bilderna som var uppsatta under lektionen 
underlättade för dem när de skulle återberätta sagorna. Det är även möjligt att de övriga 
elevernas reflektioner var till hjälp, som Dimenäs (2007) förespråkar kan gemensamma 
samtal med barn underlätta, då elevernas reflektioner kommer till uttryck som alla får ta 
del av. Utifrån detta drar vi slutsatsen att om bilderna från sagorna funnits med under 
intervjun är det möjligt att både Ville och Calle kunnat återberätta.   
 
När vi skulle genomföra den andra intervjun med Ville upplevde vi att han inte svarade 
uppriktigt i jämförelse med den första intervjun, där han beskrev svaren utförligt och mer 
detaljerat. Anledningen till detta kan vara, att när intervjun med Ville skulle genomföras 
satt han och arbetade med en uppgift som intresserade honom. Detta tolkar vi som att 
under intervjun ville han fortsätta med sitt arbete och därför svarade han kortfattat på våra 
frågor. Trots att han visade mer intresse vid den första intervjun, anser vi att han inte hade 
förändrat sitt synsätt eftersom han talar utifrån ett egocentriskt jag-perspektiv i både för- 
och efterintervjun. Vi upplevde även att Pelle svarade kortfattat och inte lika detaljerat 
som i första intervjun, vilket tydligt visade sig i analysen. Detta kan även grunda sig i att 
vi bad honom gå ifrån den lek han var inne i. När Olle ombads att gå från den fria leken 
inför den sista intervjun visade han inget intresse för att genomföra den. Men när 
intervjun väl var igång visade han inget missnöje med situationen. Han svarade på samma 
sätt som under den första intervjun, alltså med genomtänkta och utförliga svar.  
 
Vi har diskuterat varför Ville, Pelle och Olles sätt att svara skiljer sig så markant, vid 
samtliga tillfällen när eleverna fick avbryta sin lek för att bli intervjuade. Utifrån detta 
kom vi fram till att bristen på tid inte gav oss möjlighet att välja när vi skulle genomföra 
intervjuerna. Olyckligtvis resulterade det i att barnen fick frångå sin lek och det kan ha 
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påverkat att varför vi inte såg någon förändring i Villes sätt att svara i analysen. Detta kan 
även varit ett skäl till att Pelles sätt att uttrycka sig ändrades från första till andra 
intervjun. Beträffande Olle påverkades inte hans sätt att svara i intervjun till skillnad från 
de övriga. Varför detta uppdagades kan vi inte uttala oss om, men det kan ha sin grund i 
att Olle visar en mer utvecklad vokabulär när han uttrycker sig och ska ge förklaringar. 
Han förstod också när vi förklarade att vi inte ville ta honom ifrån leken. Men då vi inte 
hade något val vid det tillfället, var vi tvungna att intervjua honom just då.  
 
Som vi tog upp i metoddiskussionen angående att pedagoger och elever kom in i rummet 
under pågående intervju, kan också ha påverkat elevernas sätt att svara då vi blev 
avbrutna. Nedan visas ett utdrag när elever kommer in i rummet och det blir avbrott i 
intervjun. 
 

I: Men kommer du ihåg... Mm.. Med jägare och samlare, vad var det som var så 
speciellt med dom? Kan du berätta? Kan du berätta vad jägare och samlare 
gjorde? 
Olle: Eh, dom jagade djur.  
I: Mm, det stämmer, 
Olle: Och. Och dom...  
 
(Andra barn ska hämta något från rummet) 
 
I: Vad gjorde dom mer än att jaga djur? 
Olle: Dom.... 
I: Vad var det som hände, i sagan, kommer du ihåg? 
Olle: Åhh...  
I: Dom jagade djur... och?? Varför hette dom samlare? 
Olle: För att dom samlade på bär.  

 
Vi upplevde att eleven tappade tråden vid avbrotten. Som exemplet ovan visas det tydligt 
att eleven får svårt i att uttrycka sig när han ska besvara frågan. Då eleven kom av sig när 
andra barn kom in i rummet fick intervjuaren hjälpa eleven genom att upprepa det eleven 
just sagt för att kunna gå vidare i samtalet.  
 
De frågor vi valt att ställa under intervjuerna har vi i efterhand kommit fram till var för 
omfattande. Vi anser att vi skulle ha haft fler frågor för att ringa in stoftet, eftersom 
eleverna var så pass olika i sitt sätt att uttrycka sig. På så sätt är det möjligt att elevernas 
svar kunnat bli mer omfattande och skildrat deras uppfattningar bättre. Nedan visas ett 
utdrag från en intervju med Olle, där vi upptäckte att vi valt ett ord som eleverna inte 
visade någon kunskap om.  
 

I: Okej, vet du vad miljöförstöring är? 
Olle: Nä. 
I: Vet du vad naturförstöring är för något då? 
Olle: Ja. Man skräpar ner. 

 
Hur det kommer sig att eleverna inte förstod innebörden för ordet miljöförstöring men för 
ordet naturförstöring kan grunda sig i att ordet miljö inte nämns av oss i undervisningen 
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vilket ordet natur har. Barns begreppsförståelse påverkar deras sätt att uttrycka sig, har de 
inte förståelsen för ordets innebörd kan de inte använda sig av det i rätt sammanhang och 
beskriva dess innebörd, vilket Newton (2003) och Persson (2008b) talar för. Det kan vi 
tydligt se utifrån Olles sätt att svara. I sin studie refererar Persson (2008b) till Areskoug, 
Ekborg, Helldén, Skamp, Boyes och Stanistreet där hon skriver att för att eleven ska få en 
förståelse för ett visst område behöver eleven utveckla en förståelse för dess begrepp och 
kunna se ämnets olika samband. Om vi i undervisningen skulle beskrivit mer utförligt 
vad begreppen som vi använde hade för innebörd är det möjligt att eleverna skulle fått 
förståelse för begreppet. På så sätt precis som Persson (2008b) skriver om eleven får 
möjlighet att förstå ett ord är det troligt att eleven kan börja använda begreppet i rätt 
sammanhang. 
 
Det vi har kommit fram till i vår studie stämmer överens med tidigare forskning, 
angående hur barn uppfattar naturen. Vi har precis som Pramling Samuelsson och 
Mårdsjö (1997) kommit fram till att barn uppfattar att bland annat träd, skog och växter 
är natur. Vi kom även fram till, utifrån intervjusvaren att eleverna anser att djuren bor i 
och utgör en del av naturen. Pramling Samuelsson och Mårdsjös (1997) studie skiljer sig 
från vår i det att i deras studie ansågs sig barnen likt som djuren utgöra en del i naturen. 
 
Fortsatt forskning 
Utan tidigare forskning skulle det inte varit möjligt att genomföra vår studie eftersom den 
grundar sig i tidigare forskning. Vår studie kan ses som en förstudie som vi och andra 
skulle kunna använda oss av och utgå från vid fortsatt forskning kring ämnet. Utifrån de 
kategorier vi kommit fram till i vår studie kan det vara möjligt att med fortsatt forskning 
och genomförande av fler intervjuer med barn finna ytterligare bevis för befintliga 
kategorier, samt analysera fram ytterligare kategorier. Vi anser ämnet intressant och 
betydelsefullt och ser gärna att forskning inom ämnet fortskrider och därmed hoppas vi 
att fler blir intresserade för hur barn upplever och uppfattar naturen. Vi menar att barnen i 
är vår framtid. De behöver en god framtidstro, då människan har som vana att handla 
utifrån egna behov och till sin fördel, vilket vi finner stöd hos Sandell (2000), Uddenberg 
(1995), Gustafsson (1993) och Persson (2008a). Om vi ska sträva efter en hållbar 
utveckling anser vi att pedagoger bör belysa människans ansvar för sitt handlande i ett 
tidsperspektiv. Barnen behöver få vetskap om hur människans handlande har omformat, 
påverkat och förändrat samhället. 
 
Avslutande reflektioner 
Det vi tar med oss från arbetet är att vi fått större insikt i ämnet, att barn sätt att uttrycka 
sina tankar sig skiljer sig åt samt att pedagoger i verksamheten inte ska underskatta barn 
kunskaper och sätt att lyssna. En av erfarenheterna vi tar med oss till vårt kommande yrke 
är att ha i åtanke, fastän en elev har myror i byxan, behöver det inte betyda att barnet inte 
lyssnat och tagit till sig det undervisningen handlat om.  
 
Målet med undervisningen var förutbestämt men eftersom planeringen av undervisningen 
utgick från eleverna fanns inget planerat lektionsinnehåll. I efterhand har vi diskuterat om 
vårt tillvägagångssätt försvårade undervisningen. Då vi genomförde lektionerna efter 
"resans gång" och vad vi ansåg eleverna behövde öka sin förståelse om, fick vi först i 
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efterhand möjlighet till att reflektera över vår metod. Hade vi haft ett färdigplanerat 
lektionsupplägg kopplat mot syftet, kan det möjligtvis ha resulterat i att idéerna vi fick 
under arbetets gång inte kommit till uttryck och förverkligats. Eftersom vi under hela 
resans gång haft målet i sikte medförde det att vägen dit blev "något krokig" men vi 
nådde målet på ett roligt och inspirerande sätt. Detta är något vi upplever är ett vanligt 
tillvägagångssätt i läraryrket. Slutligen vill vi poängtera att "handla först och tänka sen" 
kan ha möjliggjort att vi fått mer berikande erfarenheter än vad en förutbestämd väg 
skulle ha skapat. Som vi tidigare nämnt har vi kommit till insikt att tre intervjuer skulle 
genomförts, detta skulle vi inte ha kommit fram till om vi utgått från ett förutbestämt 
planeringsunderlag.   
 
Om tiden varit till vår fördel skulle det varit väldigt intressant att se om vårt resultat 
kunnat "förstärkas" genom att genomföra fler barnintervjuer. Vid genomförandet av 
intervjuer har vi lärt oss att intervjumiljön bör prioriterats högt, från vilken aktivitet 
eleven tas, vilken tid på dagen intervjun genomförs samt att det är viktigt att den som 
intervjuar har erfarenhet. Vi anser att erfarenhet kan endast nås genom övning, vilket 
även Trost (2005) och Cederborg (2000) talar för. 
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Saga: Jägar- och samlarsamhälle (se bilaga 3) 
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Reflektion av första sagan 
Saga: Jordbrukssamhället (se bilaga 3) 
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Reflektion av andra sagan 
Saga: Industrisamhället (se bilaga 3) 
 

 
 
Lektionstillfälle 4 
 
 

 
Reflektion av tredje sagan 
 

 
 
Lektionstillfälle 5 
 
 

 
Tidslinjen (bilaga 4): av Saga: Jägar- och samlarsamhälle (bilaga 3) 
Grupp 1 
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Tidslinjen (bilaga 4: av Saga: Jordbrukssamhället (se bilaga 3) 
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Lektionstillfälle 7 
 

Tidslinjen (bilaga 4: av Industrisamhället (se bilaga 3) 
Grupp 3 
 

 
 
Lektionstillfälle 8 
 

 
Studiebesök - återvinningsstationen  
 

 
 
Lektionstillfälle 9 
 
 

Göra sopkärl (återvinningskärl)  
Papper, plast, kartong, metall, tidningspapper, färgat och ofärgat 
glas = 7 stycken kartonger behöver vi. Vi behöver: pennor i olika 
färger, papper (färgat  och ofärgat), lim, sax och tejp. 
 



 

 
 
Lektionstillfälle 
10 
 
 

 
Fortsätta med att tillverka återvinningskärl. 
 

 
 
Lektionstillfälle  
11 
 
 

Vi tar med sopor hemifrån. Eleverna tar med sig sopor hemifrån.  
 
Vi sorterar det vi har med oss + elevernas i våra kärl. Samtalar med 
barnen om vad som ska vara i vilken behållare. Prata med eleverna 
om materialet i soporna, var de kan komma ifrån, kan en 
förpackning innehålla olika material? Vad gör man i så fall?  
Viktigt att tänka på att skölja ur förpackningar (exempelvis 
mjölkpaket, filpaket, glasflaskor, konservburkar).  
 
Prata om att förpackningar kan ta stor plats: göra dom mindre, 
exempelvis trampa eller vika ihop (exempelvis mjölkpaket, 
äggkartong, flingpaketet).   
 
Petflaskor, om de ska i plastinsamlingen, eller kan man göra något 
annat med dom? 
 

 
 
Lektionstillfälle 
12 
 
 

Skapa fritt av de skräp som vi kommit med till skolan + av de 
barnen tog med sig 
 
Vi behöver: pennor i olika färger, papper (färgat  och ofärgat), lim, 
sax och tejp. 
 

 
STÄLLA UT 
KONSTVERKEN 
I 
KLASSRUMMET 
SOM BARNEN 
GJORDE 

Så att man kan ta del av vad andra och jag själv har gjort, även 
elever som inte går i klassen.  



 

Bilaga 2 
 

• Berätta för mig vad du tänker på när jag säger natur? 
 

• Var finns naturen? 
 

• Berätta hur du tycker det är att vara i naturen!? 
 

• Äger någon naturen? Följdfråga: Iså fall vem? 
 

• Tycker du naturen hjälper oss?  
 

• Behöver vi hjälpa naturen? Följdfråga: Iså fall, Hur? 
 

• Finns det någon som bor i naturen? Följdfråga: Iså fall vem? 
 

• Kan vi bo i naturen? Följdfrågor: Hur? När? Var? 
 

• Berätta vad naturförstöring (att förstöra miljön) ä r för något? 
 

• Tycker du (vi) människor förstör naturen? Följdfråg a: Iså fall, På vilket 
sätt? 

 



 

Bilaga 3 
 
Jägare och samlartiden  
 
Det var en gång för 100 000 år sedan en familj, en pappa, en mamma och 
deras tre barn som bodde i en grotta mitt i skogen. Till säng fick de sova på 
granris och ingen kudde fanns på det. På den här tiden fanns inga hus, inga 
traktorer och heller ingen spis att laga sin mat på.  
 
För 100 000 år sedan fanns det inte någon affär att handla på, så när man 
skulle skaffa sig mat behövde man gå ut för att jaga. I familjen så var det 
pappan och den äldre brodern som tillsammans med grannarna fick ge sig ut 
för att jaga kött till middagen.  
 
När familjen skulle laga sin middag fick de göra upp eld vid sin eldstad. 
Undertiden som pappan och den äldre brodern var ute för att jaga fick de 
två yngre flickorna i familjen tillsammans med mamman samla bär, växter och 
pinnar.  
Det kallas att samla när man fick bära hem det man hittade i skogen. Därför 
kallas folket som levde för 100 000 år sedan för samlare. Men vi kallar även 
dom för jägare för man behövde jaga för att skaffa sig mat.  
 
Människorna rättade sig efter djuren, för där djuren fanns, fanns det också 
mat. Ibland kunde det hända att bären tog slut i skogen eller att vintern 
började komma så familjen var tvungen att flytta. Då fick de vandra iväg till 
ett annat ställe där det fanns gott om bär.  
 

Jordbrukarsamhället 
 
När familjen hade flyttat runt till olika platser under många många år så 
bestämde de sig för en plats att börja bo på, de skulle aldrig behöva flytta 
igen. Förut hade familjen fått flytta när vintern kom eller när bären och 
växterna tog slut i skogen. Nu började en annan tid, vi kallar människorna 
som levde då för jordbrukare.  
 



 

Det var helt enkelt för att människorna började odla. Familjen fick gräva 
potatisland för att kunna börja odla mat. Där sådde de växter som gick att 
äta, betor och rovor. Under den här tiden då familjen levde fanns inga 
traktorer att använda sig av, så de fick ta hjälp av djur för att plöja sina 
åkrar. Djuren blev som maskiner.  
 
På gården där familjen bodde fanns husdjur. Vildsvin fanns det och oxar och 
harar och grävlingar och grisar. Oxarna fick hjälpa till vid åkrarna och 
grisarna var bra för att de bökade i jorden så att det gick bättre att så.  
 
Familjen fick även under den här tiden samla på bär och växter för att klara 
vintern när det inte gick lika bra att odla på åkrarna. Det var därför de var 
tvungna att samla bär så de kunde göra mat av. Köttet som de fick av djuren 
på gården torkades för att förvaras och sparas så det fanns mat under alla 
årstiderna. 
 

Industrisamhället 
 
När familjens barn hade blivit stora och skaffat sig egna familjer kom 
industrisamhället. Under den här tiden kunde deras barn gå i skola och det 
fanns jobb.  
När åkrarna skulle plöjas använde man sig av traktorer istället för att djur, 
för de behövdes inte längre. Maskiner började tillverkas och bränsle 
uppfanns för att kunna köra alla maskinerna och värma upp husen.  
 
På den här tiden började man avverka i skogar så att fler människor skulle 
kunna flytta till en stad. Djuren som bodde i skogen där människorna skulle 
börja bo på fick flytta till en annan skog.  
 
Stora fabriker öppnades och dom behövde människor som jobbade på dom. 
Fabrikerna släppte ut mycket rök som var giftigt så ingen kunde bo runt 
fabrikerna. Därför började människan att bygga bostadsområden där dom 
kunde bo.  
 
Nu fanns det affärer så familjen behövde inte gå ut för att jaga, de behövde 
bara gå till affären för att handla. Varorna som gick att handla på affären 
hade körts dit med lastbilar.  
 



 

Klädaffären fanns och frisörer, skomakare, posten och badhus. Soporna som 
människorna lämnade efter sig kunde sopbilden komma och hämta upp och 
köra till soptippen. Dom människorna som bodde under industrisamhället 
lever ganska likadant som vi göra idag. Men idag har vi mycket, mycket mera 
teknik som vi använder oss av för att saker ska fungera. Vi har diskmaskiner 
och mobiltelefoner, datorer med internet och vi kan åka flygplan och tåg.  
 
Vi bor i lägenhet eller hus, och ibland kan vi ta oss en tur till skogen. Titta på 
blommor eller plocka svamp. Gå till badstranden och bada eller åka pulka i 
backen på vintern.  
Visst har det hänt mycket under många, många år. Undra vad det fanns här, 
när vi tittar ut genom fönstret för 100 000 år sedan då människorna som 
kallades för samlare och jägare levde?  



 

Bilaga 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 



 

Bilaga 5 
 
Hej! 
 
Vi har startat vår praktik i förskoleklassen med att samtala och berätta 
sagor tillsammans med barnen om människan som jägare och 
samlare tills där vi är idag. Under vecka 41 kommer vi tillsammans 
med barnen att göra en tidslinje av sagorna och bilderna 
samt det vi pratat om. 
Vi avslutar veckan med att gå på ett studiebesök till 
källsorteringen vid vårdcentralen. 
 
Under vecka 42 kommer vi att starta upp med att prata om människans  
påverkan på naturen och hur vi ska sortera sopor. 
 
 

Med vänliga hälsningar, 
Zandra och Marie 
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