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Sammanfattning 
Det här examensarbetet utgår från en ämnesdidaktisk teori där vikten av artkunskap betonas i 

ett större sammanhang samt kopplas till lärarrollen. Artkunskap utgör en grund för att elever 

ska få möjligheten till att kunna se förändringar som sker i naturen och utveckla förståelse för 

hållbar utveckling. Undersökningen är en konceptuell replikering av Patrick och Tunnicliffes 

studie ”What Plants and Animal Do Early Childhood and Primary Students Name? Where Do 

They See Them?” som genomfördes i USA och England.  

 

Syftet är att främst ta reda på elever i Sveriges kunskaper om djur och i vilket sammanhang de 

lärt sig om dem, men även till viss del att jämföra resultaten med ursprungsstudiens resultat. 

Följande frågor används för att uppfylla syftet: Vilka kunskaper om djurarter och deras 

livsmiljöer uppvisar elever i Sverige, samt var hämtar de sina kunskaper från? Finns det 

pedagogiska och eller kulturella likheter/skillnader mellan Sverige och USA/England, samt 

likheter/skillnader mellan elevernas djurkunskaper? 

 

Precis som i ursprungsstudien användes kvalitativ undersökningsmetod genom intervju. 27 

elever i sex-, åtta- och tioårsåldern intervjuades, varav nio elever i varje ålder. Frågorna som 

användes var trelagers intervjufrågor som gjorde det möjligt att undersöka elevers 

grundläggande och djupare kunskaper om djur.  

 

Av resultatet framgick det att de svenska eleverna har grundläggande kunskaper om djur. De 

saknar dock till viss del kunskaper kring djurs karaktärsdrag och livsmiljöer. Merparten av de 

yngre förstod inte vissa naturvetenskapliga begrepp så som däggdjur och vattenyta, däremot 

visade de goda kunskaper om ryggradslösa djur. Jämförs dessa resultat med USA är de lika, 

förutom att de amerikanska barnen har stora svårigheter med att namnge ryggradslösa djur. 

De engelska barnen har också grundläggande kunskaper om djur, däremot har de lättare för 

begreppen däggdjur och vattenyta än svenska elever, men svårare för ryggradslösa djur precis 

som barnen i USA. De platser samtliga till störst del hämtar sin kunskap från är 

hemma/trädgård/gård och media men de svenska eleverna nämner även skola, som inte får 

lika stort utrymme i de övriga länderna. Dessa resultat visar på pedagogiska och kulturella 

likheter och skillnader, som bland annat kan bero på två olika läroplaner, gemensamma 

standarder och även olika närmiljöer.  
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INLEDNING  

För att kunna se de samband och förändringar som sker i naturen behöver människor ha 

kunskaper om arter (Magntorn & Magntorn 2004). Om dessa kunskaper sätts i relation till 

intresse för, och upplevelser i naturen kan det dels leda till ett engagemang i miljöfrågor och 

dels leda till ett hållbarhetstänk (Magntorn & Magntorn 2004). Helldén & Helldén (2008) för 

fram att naturen i sig kan bidra till människors välbefinnande och att kunna identifiera arter 

kan förhöja upplevelsen av den.  

 

Randler (2008) poängterar att det finns svårigheter för barn
1
 att klassificera djur, och att det är 

allmänt känt att barn har dessa svårigheter men att det finns lite forskning på området. 

Artidentifikation kan ibland ses som ett förlegat kunnande och används därför inte alltid i 

undervisningen (Randler 2008). Randler (2008) talar om vikten av att ha kännedom om arter 

för att få grundläggande förståelse för dess betydande roll i den biologiska mångfalden. 

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (2010) för också fram att arter i relation till 

biologisk mångfald utgör byggstenen i den biologiska mångfalden. Där dras även paralleller 

till att kunskaper om arter medför en större förståelse för deras betydelse i ett ekosystem.  

 

I den svenska läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11, 2017) ska undervisningen bland annat behandla ekosystem och dess samband med 

organismer genom att beröra enkla näringskedjor. I det centrala innehållet redogörs också för 

att elever ska få kunskaper om arter. Det har visat sig att barn och elever i de flesta fall har 

kunskaper om arter i sin närmiljö, men otillräcklig begreppsförståelse kring arter och ingen 

fördjupad kunskap om dem (Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve & González-García 2013). 

 

I vår kunskapsöversikt blev det tydligt att det saknas svensk forskning om elevers 

artkunskaper och att det i vissa studier påtalas att ytterligare forskning på området behövs 

(Håkansson & Lindholm 2018). Vi valde därför att till viss del replikera en studie som ingick 

i vår kunskapsöversikt, vilken är Patrick och Tunnicliffe (2011). Den handlar om barns 

kunskaper om arter men även om kulturella och pedagogiska skillnader i USA och England
2
. 

Med hjälp av replikeringen undersöktes likheter och eller skillnader mellan Sverige och 

USA/England, men undersökningen behandlar främst svenska elevers kunskaper om djur. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Barn beskrivs olika i examensarbetet, då det i vissa fall syftar till Patrick och Tunnicliffes (2011) studie och 

ibland till vår egen. Tidvis talas det om barn i allmänhet. I Patrick och Tunnicliffes (2011) studie beskrivs barn 

som barn, vilket kan bero på att studien berör förskolebarn och inte bara elever i skolåldern. När det som 

beskrivs syftar till Patrick och Tunnicliffes studie används därför ordet barn. I merparten av examensarbetet 

används dock ordet elever då det var grundskoleelever som intervjuades av oss. 
2
 Allt som beskrivs kring England i examensarbetet, berör endast England och inte övriga delar av 

Storbritannien. 
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TEORETISKT RAMVERK 
 

Utifrån vår kunskapsöversikt fann vi artiklar som hade olika utgångspunkter som tog upp 

vikten av artkunskap (jfr Håkansson & Lindholm 2018). Palmberg (2012) och Palmberg et al. 

(2015) lyfter artkunskapens betydelse i ett större sammanhang och behandlar ämnet mer 

konkret kopplat till hållbar utveckling. Palmberg et al. (2015) och Palmbergs (2012) studier 

om artkunskap fungerar som en ämnesdidaktisk teori i det fenomen som undersöks i 

examensarbetet.  

 

Ett projekt Palmberg
3
 är delaktig i är HÅLLiLIV. Syftet med det projektet är att både 

internationellt och nationellt, så som i Svenskfinland, arbeta för lärande för en hållbar livsstil. 

Målet är att stärka pedagogers och deras målgruppers handlingskompetens när det gäller att 

utöva en hållbar livsstil. Det finns två delmål inom detta projekt och dessa är ”Biodiversitet 

och artkännedom/Biodiversity and species identification” samt ”Människan och naturen”. 

Tanken med dessa två delmål är att skapa naturstudier som är konkreta men också att skapa 

upplevelser i naturen som grund för ekologiskt kunnande som grundsten i hållbar utveckling.  

 

För att bilda sig biologisk kunskap är det av stor vikt att ha kunskaper om arter (Palmberg 

2012). Vidare beskriver Palmberg (2012) att kunskaperna är viktiga i den bemärkelsen att om 

inte tillräckliga kunskaper finns om arter, skapas svårigheter i att visualisera naturen och 

förstå ekosystem. Det kan också skapa en distans mellan människan och naturen som i sin tur 

kan leda till en oförmåga eller ovilja att skydda den (Palmberg 2012). En utsträckt förståelse 

för dessa fenomen ses som en viktig faktor som gör att människan bildar sig en positiv attityd 

till, och finner intresse, men även förståelse för bland annat frågor som handlar om miljön och 

hållbar livsstil (Palmberg 2012). En viktig del inom undervisningen i grundskolan är därför 

arter och dess betydelse, eftersom det ses som en grundläggande kunskap för de mer abstrakta 

förhållandena inom naturen (Palmberg 2012). Det har dock visat sig att elever inte alltid 

förstår varför artkunskaper behövs. Om dessa saknas kan det vara svårt att upptäcka om det 

sker förändringar i naturen och eventuellt vidta åtgärder (Palmberg 2012). 

 

Artkunskap främjar också förståelse för hållbar utveckling, men eftersom den har försämrats 

mer och mer, bidrar det till att förståelsen för hållbar utveckling också försämras (Palmberg et 

al. 2015). Författarna skriver att människan blivit mer och mer biologiskt analfabetisk, vilket 

påverkar hur människor tänker om och värnar om naturen. Endast kunskaper om arter kanske 

inte gör att förståelsen för hållbar utveckling utvecklas med en gång, men det sätter grunden 

för att förstå större samband (Palmberg et al. 2015). 

 

Med dessa aspekter i åtanke utgår den här studien från att kunskaper om arter är grunden för 

att bilda sig ett större perspektiv för hållbar utveckling.  

 

                                                 
3
 Irmeli Palmberg. Docent i miljöpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi. 

Mailkonversation 2018-02-14. 
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BAKGRUND 

Bakgrunden utgörs bland annat av läroplansbeskrivningar och av Patrick och Tunnicliffes 

(2011) studie som konceptuellt replikeras, därav beskrivningar av vissa delar gällande 

kunskaper om arter i den engelska läroplanen och den amerikanska Common Core. Den 

svenska läroplanen beskrivs också för att jämförelser senare ska kunna göras. Artkunskap tas 

upp i ett utvidgat sammanhang där det teoretiska ramverket står som grund. 

Artkunskap  

Johannesen (u.å) beskriver att begreppet art betyder” […] enhet som omfattar individer som 

är nära besläktade och/eller kan fortplanta sig med varandra.”.  

 

Inom skolan kan kunskaper om arter ses som ett språk, som förenar förståelse genom 

diskussioner kring ett visst stoff, det vill säga artkunskap (Magntorn & Magntorn 2004). 

Kunskaper om arter och identifieringen av dem har minskat mer, och mer och elevers ålder 

kan spela roll i hur intresset för naturen ser ut (Palmberg et al. 2015). Författarna förklarar 

vidare att intresset för djur och växter oftast är som störst i de yngre åldrarna, men att med 

åldern avtar intresset mer och mer, då sociala frågor får mer utrymme. Palmberg et al. (2015) 

förklarar att det däremot finns skillnader i förmågan att diskutera och tala om organismer då 

det kommer från inhämtad kunskap och med åldern.  

 

Magntorn och Magntorn (2004) redogör för den linneanska traditionen som ett historiskt 

motiv för att artkunskapen inte ska försvinna i de svenska skolorna. Författarna beskriver att 

traditionen även ses som en grund för naturintresset och den kunskap människor i Sverige har 

om naturen. Denna tradition härstammar från Carl von Linné (1707-1778) som intresserade 

sig för mångfalden i naturen. Magntorn och Magntorn (2004) förklarar vidare att senare 

generationer har tagit tillvara på intresset och har genom exempelvis artdatabankens arbete ett 

fungerande referensverk över Sveriges flora och fauna.  

 

Det finns även ett så kallat kunskapsmotiv där artkunskap ingår som en del i 

allmänbildningen, även om kunskapen i relation till bildningen ständigt försämras (Magntorn 

& Magntorn 2004). Kunskaperna kan också ge upphov till att se sådant som inte setts tidigare 

menar författarna på, exempelvis en skog som från början bara var en skog, men efter 

inhämtad kunskap är så mycket mer. När grundläggande kunskaper skapats och en skog ses 

som något mer än bara en skog, kan kunskaper om arter också frambringa en bro till 

ekologisk förståelse (Magntorn & Magntorn 2004). Värderingar kring exempelvis biologisk 

mångfald kräver mer än att bara kunna namnge arter då djupare förståelse måste finnas för att 

kunna upptäcka områden där artrikedomen ser olika ut, vilket också hör till så kallad 

biologisk allmänbildning (Magntorn & Magntorn 2004).  
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Artkunskap som grund för biologisk mångfald och hållbar 

utveckling 

I FN:s sjutton globala mål, finns det två mål som presenteras under detta avsnitt för att 

tydliggöra hur artkunskap sätts in i ett större sammanhang. Det första målet är mål 15 som 

bland annat syftar till biologisk mångfald. I ett av delmålen beskrivs följande: 

 

15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda 

förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter. 

 

                                                                                       (United Nations Development Programme 2015) 

 

Agenda 21 är skapad utifrån FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. I detta dokument, i 

kapitel 25, förs det fram att den biologiska mångfalden minskat över tid och vilka åtgärder 

som behövs för att förbättra bevarandet av den. I dokumentet redogörs också vikten av barns 

och ungdomars engagemang vad gäller frågor om miljö för att påverka bevarandet av 

biologisk mångfald (Förenta Nationerna 1993). Det fjärde målet i FN:s globala mål sätts 

utbildning i relation till hållbar utveckling. Där beskrivs det att ”All utbildning ska främja 

värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.” (UNDP 2015). För 

att öka möjligheterna till att elever deltar i frågor som rör biologisk mångfald och 

hållbarhetsaspekter, skulle de behöva utmanas i sitt tänk kring biologisk mångfald för en 

hållbar utveckling (Ferlin 2014). Förmågan av att urskilja den biologiska mångfalden skapas i 

en lärandeprocess, då kunskap byggs vidare med ny kunskap (Helldén & Helldén 2008). 

 

En arts förmåga att leva vidare över tid beror på vilken variation som finns bland individerna inom 

arten, och hur sammansättningen av individer kan förändras mellan generationerna. Det betyder att för 

att kunna behålla olika arter, och därmed den biologiska mångfalden, krävs att arterna är tillräckligt 

individrika för att livsnödvändiga förändringar ska kunna ske. Det är därför bevarandet av mångfald 

innebär att bevara miljöer där arter kan vara talrika nog att bibehålla sin förmåga att anpassa sig till en 

ständigt föränderlig miljö. 

 

                                                                                                                                   (Björklund, M. 2008) 

 

J. Björklund (2008) påpekar att bevarandet av arter är viktigt för att människor i sin tur ska 

kunna bevara den biologiska mångfalden. Det går också att vända på det hela menar J. 

Björklund (2008) på, att vi måste bevara den biologiska mångfalden för att vissa arter fyller 

en sorts ”räddningsfunktion” i frågan om hållbar utveckling. Vissa arter utgör en 

nyckelfunktion i naturen och andra arter ses ingen nytta med i dag, däremot i framtiden kan 

dessa spela roll med tanke på de klimatförändringar som sker (Björklund, J. 2008).  

 

I forskning som gjorts kring hur elever tolkar begrepp inom naturorienterande ämnen har det 

framkommit att det finns vissa svårigheter med att tillämpa begrepp, som oftast används inom 

samhällsfrågor och i de naturorienterande ämnena (Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve & 

González-García 2013).  
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Begrepp som population och befolkning existerar såväl inom samhällsspråket som 

naturspråket men på grund av att dessa begrepp introduceras i relation till människor, kan det 

vara svårare att sätta dem i en annan kontext (Dikmenli 2010; Jiménez-Tejada, Sánchez-

Monsalve & González-García 2013). Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt introducera 

begrepp för elever så att de får förutsättningar till att utveckla förståelse för mer abstrakta 

begrepp (Helldén och Helldén 2008; Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve & González-García 

2013).  

Vad som påverkar kunskaper om arter 

I vår kunskapsöversikt framgår det att det finns faktorer och aspekter som kan främja 

förståelsen för artkunskap bland elever. De faktorer och aspekter som är särskilt utmärkande 

är praktiskt görande i olika miljöer, lärarens roll, hjälpmedel och personliga faktorer (jfr 

Håkansson & Lindholm 2018).  

 

Lärares intresse och engagemang för arter är viktigt för elevers lärande och motivation 

(Caiman & Lundegård 2015; Lindemann-Matthies 2002; Palmberg et al. 2015). Praktiskt 

görande i olika miljöer skapar meningsfullt lärande och elever som till exempel får sköta om 

ett djur, kan utveckla etiskt förhållningssätt på grund av omsorgstagandet (Caiman & 

Lundegård 2015; Helldén & Helldén 2008). De får dessutom enligt Caiman och Lundegård 

(2015) lättare förståelse för djurets former och funktion, särskilt om läraren aktivt lyssnar och 

ställer relevanta frågor.  

 

Om upplevelser kring djur i dess naturliga miljöer uppfattas positivt kan elever i sin tur bli 

mer måna om att värna om miljön (Helldén & Helldén 2008; Jesus-Leibovitz, Faria, Baioa & 

Borg 2017; Palmberg et al. 2015). Möjligheten att få använda sig av olika sinnen, skapar 

förutsättningar för lättare inlärning (Palmberg 2012; Palmberg et al. 2015; Patrick & 

Tunnicliffe 2011).  

 

Enligt Lindemann-Matthies et al. (2011) och Palmberg et al. (2015) är olika medier viktiga 

informationskällor till förståelsen om arter. Hjälpmedel i form av spel, filmer och IKT i 

kombination med olika naturvistelser men även aktiviteter på skolgården kan bidra till 

förståelse för arter och skapa motivation (Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve & González-

García 2013; Uitto 2006). För att synliggöra elevers eget lärande kan tankekartor användas, 

där elever till exempel vid en exkursion beskriver sina kunskaper före och efter (Jesus- 

Leibovitz et al. 2017). Ett annat hjälpmedel kan enligt Lindemann-Matthies (2002) och Jesus-

Leibovitz et al. (2017) vara att använda experter inom naturvetenskap i undervisningen då 

professionen inom området kan fördjupa elevers förståelse ytterligare.  

 

Helldén och Helldén (2008), Jesus-Leibovitz et al. (2017), Palmberg (2012) och Patrick och 

Tunnicliffe (2011) är alla eniga om att tidiga erfarenheter i olika miljöer kan bidra till att 

elever utvecklar sitt lärande. Jesus-Leibovitz et al. (2017) påpekar att det är då nyfikenheten 

är som störst. Om elever får tidiga erfarenheter av naturen hemifrån, kan ett artintresse bildas 

vilket kan medföra att de får lättare för att identifiera arter (Helldén & Helldén 2008; 

Palmberg 2012; Patrick & Tunnicliffe 2011).  
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Patrick och Tunnicliffes (2011) studie om artkunskap 

Patrick och Tunnicliffes (2011) studie ”What Plants and Animal Do Early Childhood and 

Primary Students´ Name? Where Do They See Them?” är den studie
4
 som valdes att delvis 

replikeras, en så kallad konceptuell replikering. Under den här rubriken beskrivs deras studie 

för att skapa en förståelse och för att ge en bakgrund till vår fortsatta undersökning. 

 

Studien hittades via databasen Eric (Proquest) när vi skrev vår kunskapsöversikt. Studien 

handlar om vilka växter och djur som barn i förskolan och elever i tidig grundskola kan 

namnge men också var har de sett dem. Området i USA som studien genomfördes i, var i en 

storstad i de centrala delarna av norra Carolina och i England genomfördes studien i norra 

London (s. 634). Urvalet av deltagare var barn i fyra-, sex-, åtta- och tioårsåldern, 

sammantaget nio barn i varje ålder med varierade kunskaper (s. 634). Spridningen bland 

pojkar och flickor var jämnt fördelad och totalt ingick 108
5
 barn i studien (s. 634).  

 

Studiens struktur och upplägg var tydlig att utläsa och författarna lyckades fånga in barnens 

kunskaper väl. Frågeställningarna var intressanta då de ställde sig undrande till om det fanns 

kulturella och pedagogiska skillnader mellan deras länder. Frågeställningarna som användes i 

studien var: 

 

1. With which plants and animals are children familiar? 

2. Which animals do children notice in their everyday environment? 

3. What are the locations at which children say they observe plants and animals? 

4. From where have the children gleaned their knowledge about plants and animals? 

 

                                                                                                                                            (s. 631) 

 

Studien, som är internationell, gav möjligheten till att se om det fanns skillnader i barns 

kunskaper om organismer. Barn från USA och England har liknade grundläggande kunskaper 

om växter och djur som de sett i sin vardag och barnen i de båda länderna hade lättare för att 

namnge djur än växter (s. 630). När det gällde frågorna om organismer i specifika livsmiljöer 

eller med specifika karaktärsdrag, kunde de flesta barn i tioårsåldern beskriva djur utifrån dem 

(s. 637).  

 

Författarna menar att förmågan att kunna se skillnader är viktigt eftersom de kan påvisa 

kulturella och pedagogiska skillnader (s. 630). Om barn i England exempelvis kan fler 

bondgårdsdjur än amerikanska barn, kan det tyda på en annan typ av undervisning och kultur i 

skolan (s. 630). Skillnader i sådana här kunskaper kan visa på dålig relation till miljön 

poängterar författarna (s. 630).  

 

                                                 
4
 I Patrick och Tunnicliffes (2011) studie nämns inte begreppet ”artkunskap” utan beskrivs i stället som 

kunskaper om olika organismer såsom djur och växter och vi definierar det som artkunskap.  
5
 I USA ingick 36 barn som svarade på frågor om både djur och växter. I England ingick 72 barn varav 36 barn 

som svarade på frågor om växter och 36 barn som svarade på frågor om djur. Det var nio barn i varje 

åldersgrupp vilka var fyra-, sex-, åtta- och tioåringar. Totalt svarade 72 barn på frågor om djur. Utesluts 

fyraåringarna blir det totalt 54 barn som svarade på frågor om djur, 27 barn i varje land.  
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Den metod som användes i studien var kvalitativ intervju med välstrukturerade frågor i tre 

lager, utformade till barn (ss. 635–636). I examensarbetets metodavsnitt beskrivs detta mer 

ingående, i relation till vår egen studie. Författarna redogör även för att intervjuer med barn 

utifrån bestämda frågor där de får namnge organismer och sedan förklara var de sett dem, 

skapar en förståelse om var barn lärt sig om organismer och var de fått sin kunskap från (s. 

634). Det påtalades i studien att barnen inte lärdes sig om organismer mest i skolan utan mer 

hemma, genom ett så kallat informellt lärande eller lärande i sociala situationer (s. 640).  

 

Författarnas teoretiska ramverk beskrivs utifrån den brittiska läroplanen och den amerikanska 

Common Core (s. 631). De bygger även sitt teoretiska ramverk från tidigare forskning då de 

beskriver att barn stöter på organismer eller representationer av organismer hela tiden i sitt liv 

(s. 633). Det står beskrivet att skolan kan ge möjlighet att lära sig om djur i närmiljön (s. 630).  

 

Författarna diskuterar kring att kunskaperna kan möjliggöras genom att besöka olika instanser 

som exempelvis djurparker (s. 633). Det är dock inte en självklarhet enligt författarna att barn 

får djupare kunskaper om djur de ser på djurparker utan de kanske lär sig mer om djurens 

utseende, form och färg (s. 633). Djurparker ger inte alltid en realistisk bild menar de på, 

eftersom de oftast inte lever i sin naturliga livsmiljö (s. 633). Däremot om barn får upplevelser 

genom natur och djurprogram, skapar de sig oftast en bättre bild av djurens livsmiljö och 

förstår vikten av att bevara dem (s. 633).  

Artkunskap i läroplaner  

I följande avsnitt skildras likheter och skillnader i gemensamma nationella standarder och 

läroplaner.  

Den svenska läroplanen 

Inom de naturorienterande ämnena i Lgr11 (2017) står det beskrivet att kunskaper i biologi 

har betydelse för samhällsutvecklingen. Det redogörs också för att om människan har kunskap 

om naturen, bidrar det till att kunna påverka hållbar utveckling men även det egna 

levnadssättet. Det står tydligt i den svenska läroplanen vad undervisningen ska bidra till. 

Genom undervisningen ska elever på olika sätt ges möjligheter och förutsättningar att 

införskaffa kunskaper och utvecklas. Syftet inom de naturorienterande ämnena är att alla 

elever bland annat ska använda kunskaperna inom biologi för att förmedla sig på olika sätt. 

De ska också kunna förstå samband genom att tillämpa olika strategier. 

 

Det som ska behandlas genom de olika årskurserna presenteras tydligt i det centrala 

innehållet. Där står det punktvis vad som ska behandlas i årskurs 1–3 samt vilka arbetssätt och 

metoder som ska användas. Med hjälp av närmiljön ska fältstudier och observationer 

genomföras men även naturvetenskapliga undersökningar som ska dokumenteras. Begreppet 

artkunskap nämns inte, däremot talas det om arter, djur och eller växter i olika sammanhang. 

Det undervisningen ska behandla i förskoleklass och i årskurs 1–3 som handlar om olika arter 

är: ”Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt 

namn på några vanligt förekommande arter.” men i årskurs 1–3 ska även ”Enkla 
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näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ett ekosystem” behandlas (Lgr11, 

2017). 

Den engelska läroplanen  

Englands läroplan
6
 gäller alla kommunala skolor i England. De olika ämnena är uppdelade 

där det beskrivs vad som ska behandlas inom varje Key stage, Key stages 1 and 2 innefattar 

åldrarna fem till elva år (England’s National Curriculum 2013). I läroplanen inom de 

naturvetenskapliga ämnena framförs betydelsen av att naturvetenskap lärs ut och varför 

kunskap inom den behövs. I England´s National Curriculum (2013) står det bland annat att 

naturvetenskap utgör en grund för att förstå världen på olika sätt. Utbildningen inom biologi 

ska göra att elever utvecklar begreppsförståelse, men även att de införskaffar sig kunskaper 

som gör att de får förståelse för naturvetenskapliga konsekvenser nu och i framtiden 

(England’s National Curriculum 2013). 

 

De delar som kallas ”Statutory requirements”, det vill säga lagstadgade krav kan ses som 

motsvarighet till de centrala innehållet i den svenska läroplanen och där står det hur och vad 

eleverna ska lära sig (England’s National Curriculum 2013). Det beskrivs även ingående vad 

som ska tas upp under varje år inom Key stages 1 and 2. Det framhålls näst intill i detalj hur 

undervisningen ska bedrivas och vilka ”redskap” som ska användas i undervisningen. I 

läroplanen presenteras begreppen som ska läras ut till eleverna och exempel på detta är: 

”identify and name a variety of common animals including fish, amphibians, reptiles, birds 

and mammals” (England’s National Curriculum 2013). 

USA:s gemensamma standarder 

Till skillnad från både England och Sverige har USA ingen läroplan utan de har en så kallad 

Common Core, vilket är gemensamma grunder/standarder som enligt National Science 

Education Standards (1996) skapar en gemensam vision i utbildningssystemet. Likt de 

svenska och engelska läroplanerna förklaras även här naturvetenskapens betydelse för att 

förstå omvärlden och det som händer nu och i framtiden (National Science Education 

Standards 1996). Mycket kortfattat ska de elever som är mellan fem och tio år gamla kunna 

identifiera olika organismer och deras kännetecken samt deras hemvist och livscykler 

(National Science Education Standards 1996). Standarderna är skapade som riktlinjer för hur 

undervisningen ska utveckla en naturvetenskaplig läskunnighet som bidrar till engagemang 

och deltagande i samhällsfrågor (National Science Education Standards 1996).  

Det står också beskrivet att varje människa som enskild individ och som en del av samhället 

har ett ansvar (National Science Education Standards 1996).  

 

USA:s Common Core har dock varit mycket omtalad och är uppe för debatt om att USA:s 

president önskar avskaffa den enligt Carey (2016). Oviljan till att ha nationella standarder i 

form av Common Core har byggts upp under en längre tid (Carey 2016). Författaren beskriver 

att ett argument för det är att utbildningen bör genomföras på lokal och inte på nationell nivå.  

 

                                                 
6
 I Storbritannien använder de sig av olika läroplaner i de olika riksdelarna (Nordirland, Skottland, Wales och 

England). I det här examensarbetet beskrivs endast den engelska läroplanen i naturvetenskap.  
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I radioinslaget ”Bråk i USA om skolans läroplan” (Sveriges Radio P1 2014-05-20) 

diskuterades den omstridda Common Core, i relation till de naturvetenskapliga ämnena 

(Furvik 2014). Flera delstater i USA motsäger sig Common Core och menar på att det kan 

vara skadligt för deras ekonomi på grund av deras kol och oljeproduktion, om skolan 

undervisar om global uppvärmning (Furvik 2014). Trots att det är bevisat genom forskning att 

fossila bränsleutsläpp medverkar till den globala uppvärmningen och miljöförstörelse, 

förnekar högt uppsatta personer inom näringslivet och politiken detta (Furvik 2014). Andra 

argument som författaren för fram angående varför Common Core inte bör användas är att 

föräldrarna ska vara enväldiga i att bestämma vad deras barn ska lära sig (Furvik 2014).   
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

I det här examensarbetet replikeras delar av Patrick och Tunnicliffes (2011) studie för att 

kunna göra en liknande undersökning i Sverige. Syftet är att främst ta reda på elever i 

Sveriges kunskaper om djur och i vilket sammanhang de lärt sig om dem, men även till viss 

del att jämföra resultaten med ursprungsstudiens resultat. Följande frågor används för att 

uppfylla syftet: 

 

 Vilka kunskaper om djurarter och deras livsmiljöer uppvisar elever i Sverige, 

samt var hämtar de sina kunskaper från? 

 

 Finns det pedagogiska och eller kulturella likheter/skillnader mellan Sverige 

och USA/England, samt likheter/skillnader mellan elevernas djurkunskaper? 
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METOD 

Replikering 

Egidus (2017) beskriver att upprepning av tidigare forskning med likadant upplägg och metod 

för att kunna kontrollera trovärdigheten, kallas inom forskning att replikera och ordet i sig 

innebär att ”kopiera” något som tidigare gjorts. Egidus (2017) förklarar att det finns två olika 

typer av replikering: direkt och konceptuell. Författaren beskriver att direkt replikering 

innebär att en exakt likadan studie görs som ursprungsstudien, med allt från upplägg till 

genomförande och på så sätt kontrolleras urspungsstudiens resultat. En konceptuell 

replikering kallas det då en ny studie görs av samma fenomen som tidigare forskats på men 

med en annan vinkling, studien får då ett nytt koncept (Egidus 2017).  

 

Bryman (2011, s. 49) framställer replikering på liknande sätt som Egidus (2017) det vill säga 

att forskaren upprepar en tidigare studie. Bryman (2011, s. 49) nämner att det kan finnas olika 

anledningar till varför en replikering önskas göras och en anledning kan vara att det finns en 

uppfattning av att resultatet inte stämmer i ursprungsstudien. Ursprungsstudier måste vara väl 

beskrivna i tillvägagångssätt och i upplägg för att de ska kunna replikeras (Bryman 2011, ss. 

368–369). Det kan även finnas svårigheter i att replikera kvalitativa studier eftersom de ofta är 

ostrukturerade och starkt påverkade av forskarens egna värderingar och sätt att uttrycka sig 

Bryman 2011, ss. 368–369). Den insamlade data som genom intervjun fås fram kan därför 

vara påverkad av författaren, och data kan således tolkas olika beroende på vem forskaren är 

(Bryman 2011, s. 369).  

 

Vår undersökning replikerar delar av Patrick och Tunnicliffes (2011) studie, genom att vi i 

princip använde samma upplägg och metod för att göra en liknande undersökning i Sverige 

om elevers kunskaper om djur. Bryman (2011, s. 368) förklarar att kvalitativa studier ofta är 

ostrukturerade, men den studie som replikerades i det här examensarbetet är väl strukturerad. 

Bryman (2011, s. 49) förklarar vidare att en replikation av en studie kan mäta validiteten av 

den ursprungsstudie som replikerats. En studie som inte är väl förklarad har sannolikt givit 

upphov till ett ifrågasättande av resultaten (Bryman 2011, s. 69). Den replikeringsform som vi 

valde var av konceptuell typ på grund av att det i ursprungsstudien bland annat inte alltid så 

väl förklarades hur vissa delar skulle analyseras. Liknade frågeställningar användes, men 

omformulerades, så att de passade in i en svensk kontext. Även de intervjufrågor som ställdes 

till eleverna förändrades något för att passa in i vårt sätt att uttrycka oss i Sverige. 

Förändringarna var dock så små att det inte skulle vara några svårigheter att jämföra våra 

resultat med ursprungsstudiens resultat. På grund av att deras analysprocess enligt oss har 

vissa brister var det nödvändigt att i vissa fall tolka hur de gått tillväga, vilket presenteras 

under rubriken Bearbetning och analys. 

 

Ursprungsstudien var ganska omfattande med totalt 108 respondenter, där barnen var fyra, 

sex, åtta och tio år gamla. Deras kunskaper gällande både djur och växter undersöktes. Det var 

omöjligt för oss att göra en sådan omfattad undersökning under examensarbetets 

tidsbegränsade period och därför undersöktes endast svenska elevers djurkunskaper i sex-, 
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åtta- och tioårsåldern. För att kunna göra korrekta jämförelser valde vi att intervjua 27 elever 

precis som i ursprungsstudien, om fyraåringar exkluderas i både USA och England. Samma 

metod och tillvägagångssätt användes, som att intervjua en elev i taget utan att spela in 

intervjun. En skillnad var att två vuxna var med vid själva intervjutillfället vilket det inte var i 

ursprungsstudien.  

Forskningsetiska principer 

Christoffersen & Johannessen (2015, s. 45) beskriver att forskaren bär ansvar för de deltagare 

som är med i undersökningen/studien och måste därför ta hänsyn till fyra huvudkrav som 

finns inom forskningsetik, vilka Vetenskapsrådet fastställt. Forskaren måste därför göra alla 

som deltar i forskningen medvetna om deras rättigheter samt skyldigheter (Christoffersen & 

Johannessen 2015, s. 46). De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 46). 

Informationskravet betyder att forskaren ska informera deltagarna i forskningen om studiens 

syfte och samtyckeskravet betyder att deltagarna i studien bestämmer själva över sin 

medverkan (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 46). För barn under 15 år behövs en 

påskrift om deltagande från vårdnadshavare (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 50). 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som kommit fram genom undersökningen 

samt personuppgifter om deltagarna måste förvaras på ett säkert sätt, endast de som är 

behöriga till uppgifterna har tillgång till dem (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 46). 

Nyttjandekravet betyder att det som kommer fram i undersökningen endast får användas för 

forskningsändamål och får inte användas kommersiellt (Christoffersen & Johannessen 2015, 

ss. 46).  

 

Informationskravet uppfylldes genom att skicka ett missivbrev (se bilaga 1) till läraren som i 

sin tur förde det vidare till vårdnadshavarna av de barn som var ämnade att intervjuas. I 

missivbrevet som skickades ut beskrevs det att deltagande var frivilligt, vad syftet var samt 

kontaktuppgifter till oss som forskare om eventuella frågor uppstod. En samtyckesblankett (se 

bilaga 1) skickades tillsammans med missivbrevet för påskrift. Eleverna blev även 

informerade vid intervjutillfället om att de närsomhelst kunde avbryta om de inte ville 

fortsätta med intervjun. Skolan, lärarna eller deltagarna i vår undersökning namnges inte i 

arbetet och alla dokument med känsliga uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. För att uppfylla nyttjandekravet informerades också vårdnadshavarna via missivbrevet 

att data som samlas in endast används för vår undersöknings syfte. 

Validitet och reliabilitet 

Fejes och Thornberg (2015) förklarar att validitet är något som använts mer i kvantitativa 

forskningsmetoder för att bedöma kvalitén i forskningen, dock har begreppet anammats inom 

den kvalitativa forskningen också. Författarna beskriver vidare att validiteten bland annat 

handlar om olika frågor, som om syfte och frågeställningar lämpar sig för kvalitativ forskning 

och om datainsamlings och analysmetoder är de rätta. Validiteten bedöms sedan efter hur väl 

resultatet uppfyller syftet och dess frågeställningar (Fejes & Thornberg 2015). Eftersom 

intervjufrågorna vi använde oss av, prövats i en annan studie tidigare men även förändrats 

något för att passa in i en svensk kontext och blivit granskade av handledare, ökade 
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innehållsvaliditeten. Det skulle kunna likna en form av pilotstudie eftersom intervjufrågorna 

har prövats tidigare. Om det kopplas till Kihlströms (2012) ord kring pilotstudier, kan det öka 

studiens giltighet då svårigheter i undersökningen minimeras.  

 

Att data skall vara trovärdig är grundläggande i all forskning, vilket kallas reliabilitet 

(Christoffersen & Johannessen 2015, s. 21). Bryman (2011, s. 49) förklarar att begreppet 

reliabilitet går hand i hand med begreppet replikation, då det handlar om att reproducera eller 

upprepa tidigare resultat av en studie för att bevisa dess trovärdighet. Något som kan öka 

intervjustudiers reliabilitet är om intervjuerna spelas in, då Kihlström (2012) menar på att det 

blir svårt för intervjuare att komma ihåg allt som sägs. Eftersom vår undersökning till viss del 

replikerar en annan studie som inte använde sig av inspelade intervjuer, användes samma 

tillvägagångssätt. Vi anser att inspelning av intervjuerna inte hade ökat reliabiliteten då 

frågornas utformning inte krävde långa svar eller eftertanke i den bemärkelsen. Dels behövdes 

endast ett kort svar som oftast var ett ord på varje fråga, dels användes en enkel form av 

ifyllningslapp när eleverna svarade på frågorna. Dessutom var vi två lärarstudenter som 

lyssnade samtidigt.  

Kvalitativ undersökningsmetod genom intervju 

Christoffersen och Johannessen (2015, s.15) redogör för att begreppen kvalitativ eller 

kvantitativ metod används men att de oftast särskiljs inom samhällsforskning. Författarna 

poängterar att samhällsforskning inte är det ena eller det andra, utan de finns grader på hur 

mycket kvalitativ eller kvantitativ forskning är. Ibland används till och med båda metoderna i 

en och samma studie men det är en stor skillnad mellan metodernas flexibilitet (Christoffersen 

& Johannessen 2015, s. 15). Kvantitativ metod är det författarna beskriver som minst flexibel 

men fördelen med metoden är att hänsyn till specifika deltagare inte behövs visas i lika stor 

utsträckning (Christoffersen & Johannesen 2015, ss. 15–16). Det är dock viktigt att frågorna 

formulerats noggrant (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 16).  

 

Christoffersen & Johannessen (2015, s. 16) menar att kvalitativa metoder är lite mer flexibla, 

de är lättare att anpassa efter deltagarna som är med i studien. Författarna beskriver att 

metoden inte är lika formell och det är lättare att få mer detaljerade och utförligare svar i 

jämförelse med vad som kan ges i en kvantitativ. Det krävs mer av forskaren när hen 

exempelvis intervjuar (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 16). Det är viktigt att forskaren 

är lyhörd för den som intervjuas och efteråt kan tolka och analysera de svar som kommit fram 

(Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 15–16).  

 

Dalen (2015, ss. 15–17) beskriver att kvalitativ metod kan medföra att en djupare kunskap 

och förståelse kring människors tankar kan erhållas om deras upplevelser men även om dess 

livssituation. Ahrne och Svensson (2015) nämner även att den kvalitativa metoden kan 

medföra att det går att beskriva upplevelser och att den typen av data inte skulle kunna nås 

med exempelvis enkätfrågor. De förklarar vidare att det finns fler skillnader mellan kvalitativ 

och kvantitativ metod, exempelvis hur resultatet presenteras. Kvalitativa data visas ofta 

genom en text från intervju medan kvantitativ visas statistiskt (Ahrne & Svensson 2015). Vårt 

resultat presenteras på ett kvantitativt sätt, men kompletteras med beskrivande text. 
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Ursprungsstudien använde sig av kvalitativ metod genom undersökningsredskapet intervju, 

vilket också användes i vår undersökning. Patrick och Tunnicliffe (2011) använde sig av 

strukturerade trelagers intervjufrågor, där det första lagret innebär att låta eleverna fritt nämna 

så många organismer de känner till. Det andra lagret innebär att de ska nämna var de sett 

dessa organismer. Det tredje lagret innebär att eleverna ska namnge ett specifikt djur utefter 

karaktärsdrag eller utifrån specifik livsmiljö för att få en insikt i om eleverna har djupare 

förståelse.  

 

Strukturerade intervjuformer är den form där ämnet för samtalet är förutbestämt sedan innan 

(Dalen 2015, s. 34). Vidare beskriver Dalen (2015, s. 35) att det finns aspekter att ta hänsyn 

till som intervjuare för att intervjun ska bli så bra som möjligt och att den som blir intervjuad 

ska uppskatta intervjutillfället. I början av en intervju bör intervjuaren berätta vem hen är, vad 

syftet med intervju är och hur den går till samt att de frågor som ställs får den som blir 

intervjuad att känna sig trygg (Dalen 2015, ss. 51, 35). Det är av särskild vikt vid intervju av 

barn att det skapas ett förtroende, för annars kan barn uttrycka sig på ett sätt som de tror 

förväntas av dem istället för vad de verkligen känner, tror, tänker och tycker (Dalen 2015, ss. 

49–50).  

 

Dalen (2015, s. 47) förklarar fördelen med att vara så formell som möjligt vid intervjuer med 

barn, för då får de upplevelsen av att intervjuaren ser seriöst på svaren och att de blir tagna på 

allvar. Det kan vara detta som gör att barn oftast tycker om att bli intervjuade (Dalen 2015, s. 

47). Dalen (2015, s. 43) menar att respekt och förståelse för andras åsikter och empati är 

egenskaper som alla är viktiga hos en intervjuare. Det är extra viktigt när barn intervjuas att 

engagemang finns hos intervjuaren och att denne har acceptans för det som sägs samt visar ett 

genuint intresse (Dalen 2015, ss. 42, 49).  

Urval 

I början av 2018, kontaktades några lärare på två grundskolor i södra Sverige och tillfrågades 

om de fanns möjlighet att låta deras elever medverka i vår undersökning. Fyra av lärarna blev 

positivt inställda och därefter skickades missivbrev ut och samtyckesblankett till samtliga av 

den ena skolans elever för påskrift. På den andra skolan skickades det endast ut missivbrev 

och samtyckesblankett till några specifikt utvalda elever efter kriterier som beskrivs lite 

senare i avsnittet. Samtliga lärare har lång erfarenhet av läraryrket och har lärarlegitimation, 

samt undervisar sina elever i de naturorienterande ämnena. Båda grundskolorna ligger i 

mindre orter nära en lite större stad, den ena lite mer lantligt än den andra. Av de elever vars 

vårdnadshavare tillät att de intervjuades, intervjuades nio elever i varje åldersgrupp likt 

ursprungsstudien. Antal elever som ingick i vår undersökning var därmed 27 stycken.  

 

Sexåringarna som intervjuades var på en skola, medan åtta- och tioåringarna var på en annan 

skola som låg lite mer lantligt. I Patrick och Tunnicliffes (2011) studie hade de fokus på att 

spridningen på kunskaper och könsfördelningen bland barnen skulle vara så jämn som möjlig, 

genom att fråga deltagarnas lärare om detta innan undersökningen. Dessa kriterier 

efterfrågades även av oss och lärarna försökte tillmötesgå kriterierna så mycket det kunde.  
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I ursprungsstudien intervjuades fyra-, sex-, åtta- och tioåringar. Som tidigare nämnts var vårt 

fokus på sex-, åtta- och tioåringar, då det är de åldrar/årskurser vi ska undervisa i framtiden.  

 

Vad gäller könsfördelningen i den ena klassen var de lite svårare att få den exakt jämn i 

gruppen med tio-åringar då de inte gick många pojkar i den klassen. Det är dock inget som 

diskuteras nämnvärt i ursprungsstudien utan endast när de gjorde sitt urval från början. Det 

har dock noterats i en annan studie att flickors kunskaper oftast är något högre vad gäller 

artkunskap (Lindemann-Matthies 2002). I ursprungsstudien (Patrick & Tunnicliffe 2011) 

diskuteras inte elevernas bedömda kunskaper innan deras medverkan i studien utan endast 

deras uppvisade kunskaper efteråt. I ursprungsstudien ingick likvärdiga skolor från liknade 

miljöer. Eleverna var mer ”storstadsbarn” än de elever som ingick i vår studie, vilket kanske 

medförde en viss tveksamhet i jämförelsen mellan dem, vilket diskuteras senare.  

Genomförande 

Eleverna visste inte själva om att de blivit utvalda utan det sas till eleverna att de lottades fram 

i den hög av samtyckesblanketter där vårdnadshavarna skrivit på. Det var viktigt för oss att 

alla elever skulle känna sig unika och efterfrågade och att det var slumpen som fick avgöra 

om de blev intervjuade eller inte. Genom samtyckesblanketten och tillhörande missivbrev 

hade vårdnadshavarna samt lärarna blivit informerade om att de forskningsetiska principerna 

skulle följas och att studien skulle ske genom intervju. 

 

Intervjuerna tog cirka en skoldag att genomföra i respektive åldersgrupp, därför tog det tre 

skoldagar totalt. Vi presenterade oss för eleverna samt förklarade anledningen till vårt besök. 

Eleverna informerades om att deltagande var frivilligt och även var intervjuerna skulle 

genomföras. Likadant tillvägagångssätt genomfördes på båda skolorna. 

 

Precis som i urspungsstudien genomfördes intervjun i ett lugnt rum. Varje enskild intervju tog 

mellan 20–25 minuter och vi var två vid varje intervjutillfälle, vilket de inte var i 

ursprungsstudien då det endast var en vid varje intervjutillfälle. Frågorna ställdes utifrån ett 

frågeformulär (se bilaga 2) och svaren skrevs bland annat ner i en mall (se bilaga 3), men 

även direkt i frågeformuläret. Mallen skapade för att enklare se svaren när de skulle 

analyseras. En av oss ställde frågorna vid varje intervjutillfälle och den andre bara lyssnade 

och kontrollerade att den som intervjuade eleven uppfattade svaren korrekt. Vid nästa intervju 

byttes vi av. En av oss hämtade varje elev i sitt klassrum och följde eleven till rummet. 

 

I intervjurummet fick eleven återigen information om att hen fick avbryta närsomhelst eller gå 

vidare till nästa fråga om så önskades. Därefter berättades det ytterligare en gång att frågorna 

skulle handla om djur och var de hade sett dem. Precis som i ursprungsstudien förklarades det 

för eleverna att alla svar var accepterade. Det talades även om för eleverna innan intervjun att 

de inte behövde ha sett djuren på riktigt. När frågan ställdes om var de sett djuren så kunde 

det vara på alla möjliga platser och vis. Några exempel som gavs var: på tv, på bild, i skogen, 

i spel, i klassrummet och så vidare. 
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Eftersom det var så kallade strukturerade trelagersfrågor som ställdes, var frågorna lite olika 

utformade. Första lagrets frågor handlade om att eleven skulle säga så många djur de bara 

kunde på cirka en minut, vilket berättades för dem innan intervjun startade. Därefter var det 

dags för det andra lagrets frågor där det frågades var de sett djuren de först namngav men 

även vilka djur de förknippar med skola och hemma. Vissa utav frågorna i det tredje lagret där 

eleverna skulle kunna djurarter i en specifik livsmiljö eller utifrån en specifik karaktär, kunde 

ibland uppfattas som svåra. Det var något som Patrick och Tunnicliffes (2011) också uttryckte 

sig om. Vi valde precis som i ursprungsstudien att ställa frågorna med de rätta begreppen först 

även om de kunde uppfattas svåra. I de fall där det märktes att eleven inte förstod frågan, 

förenklades den något för eleven. Om det uppfattades att eleven förstod vad som menades 

med exempelvis ryggradslöst djur, användes fortsättningsvis det uttrycket för att kanske 

befästa begreppet ännu mer.  

Arbetsfördelning 

Examensarbetet har utförts tillsammans och vi har fört diskussioner samt delat tankar och 

idéer med varandra under hela processen. Alla beslut som tagits kring arbetet har varit 

gemensamma. Vissa originaltexter var dock uppdelade från början men eftersom de 

bearbetades gemensamt flera gånger, går det inte längre att identifiera den enskildes.  

Bearbetning och analys 

I början av bearbetningen av data upptäcktes det trots många timmars läsning av 

ursprungsstudien att det uppkommit frågetecken. Iakttagelserna som gjordes var att det kunde 

bli svårt att göra korrekta jämförelser med vårt resultat och ursprungstudiens. I 

ursprungsstudien beskrivs inte analysprocessen tydligt kring hur de gått tillväga med 

intervjufråga tre och fyra. Det blev för oss tolkningsbart hur de gått tillväga med de svar de 

fått på dessa frågor, om de inkluderades eller inte. Ytterligare frågetecken som uppkom var att 

de i sitt frågeformulär skriver ”name a bird” men att de senare i sin tabell beskriver det som 

”flying birds”, utan kompletterande text till varför de gjorde så. Vidare bad de barnen att 

”name a walking invertebrate” men i tabellen och texten finns inte den kategorin 

representerad eller förklarad (jfr Patrick & Tunnicliffe 2011). 

 

Som nämnts i föregående stycke är dessa delar öppna för tolkning. Valet gjordes att lyfta in 

fråga tre och fyra i fråga ett och två. Med det menas att svaren från fråga tre och fyra 

inkluderas i fråga ett och två och resultaten presenteras i gemensamma tabeller. Detta kan 

innebära att det i vår undersökning räknades med fler djur än vad som gjordes i 

ursprungsstudien. Därför presenteras båda resultaten (se tabell 4 & 5), för att öka 

reliabiliteten. Antalen inom parentes är de resultat som erhölls när fråga tre och fyra 

exkluderades. Antalen utan parantes är de resultat som framkom när fråga tre och fyra 

inkluderades (se tabell 4 & 5).  

 

Trots att Patrick och Tunnicliffe (2011) ställde frågan ”name a bird?” så har de kategorin 

”flying birds” i sin ena tabell, vilket vi ställde oss undrande till. Kategorin ”flygande fåglar” 

finns inte med i vår undersökning, eftersom frågan som ställdes till eleverna var ”kan du 

namnge en fågel?” därför valde vi kategorin ”fågel” (se tabell 3 & 6). Eleverna namngav ändå 



 

17 

 

endast fåglar som kunde flyga. Resultatet av frågan ”name a walking invertebrate” presenteras 

inte i någon tabell i ursprungsstudien. Det tolkades som att de missat att redovisa den 

kategorin eller tagit bort den, men behölls i vår undersökning.  

 

Data från vår egen undersökning har analyserats genom en kvalitativ metod men presenteras 

kvantitativt med tillhörande text, precis som i ursprungstudien. I ursprungsstudien presenteras 

endast data i olika former av antal djur och platser per ålder och kategori. I vårt resultat 

presenteras även ett medelvärde från vissa delar av den svenska undersökningen. De olika 

medelvärdena visar hur många olika kategorier av djur som varje elev i de olika 

åldersgrupperna nämnde samt vilka platser varje elev förknippade med de olika 

djurkategorierna (se figur 1, 2 & 3). Medelvärdena räknades ut med hjälp av Excel. 

 

Ursprungsstudiens kategorier är skapade och bestämda utav författarna Patrick och 

Tunnicliffe, inte av barnen de intervjuade. Kategorierna är till för att kunna placera in de olika 

djuren som barnen nämnde för att lättare kunna se mönster och för att kunna se vilken typ av 

djur som barn oftast kan och nämner. Kategorierna som tillkom i vår undersökning är skapade 

av oss och bestämdes utifrån de djur och platser våra intervjuade elever nämnde. 

 

Först lästes varje enskilt svar som getts under intervjuerna igenom och genom dem framträdde 

indikationer på mönster. Därefter skapades olika Excel-dokument utifrån ursprungsstudiens 

kategorier men även utifrån nya kategorier som framträdde genom svaren eleverna gav. Efter 

det placerades data in i de olika kategorierna i Excel-dokumenten. De olika Excel-

dokumenten fungerade som en kartläggning för att kunna stapla upp varje elevs svar i antal. 

Excel-dokumenten hjälpte oss i sin tur att räkna ut den totala summan inom varje kategori och 

ålder utifrån de frågor som ställdes under intervjuerna.  

 

Intervjufråga ett där eleverna skulle uppge så många djur de kunde under en minut, hade 

följande kategorier: exotiska (för landet), vilda djur (som lever naturligt i landet), husdjur, 

bondgårdsdjur men även människa som framkom som ny kategori. Dessa delades även in 

naturvetenskapliga benämningar vilka var däggdjur, fåglar, reptiler, amfibier (groddjur), 

fiskar, leddjur-spindeldjur, leddjur-insekter, blötdjur och annelider (ringmaskar). De svaren 

eleverna gav när frågor om var djuren setts delades in i följande kategorier: djurpark, 

djuraffär, skola, utomhus, hemma/trädgård/gård, besökt naturområde men även bondgård och 

museum tillkom som nya kategorier. För att ta reda på om eleverna kunde namnge ett djur i en 

specifik livsmiljö eller utifrån karaktärsdrag och därmed kunde se samband, presenterades 

följande kategorier för eleverna: en fågel, ett litet däggdjur, ett inhemskt djur, ett flygande 

ryggradslöst djur, ett vandrade ryggradslöst djur, ett jordboende ryggradslöst djur, ett 

vattenlevande djur, ett djur som lever på vattenytan och ett nattaktivt djur. I den sistnämnda 

frågan var eleverna medvetna om kategorierna, de var genom dessa som visade om eleverna 

hade kunskap och förståelse om begreppen. 

 

I frågorna ett till och med fyra räknades varje enskilt svar separat, förutom om eleven sa 

samma typ av djur mer än en gång. Exempelvis hund, pudel och papillon, räknades som två 

djur eftersom pudel och papillon är exempel på hundar. Däremot om den plats där eleven sett 
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hunden på inte var samma plats som pudeln och papillonen setts på räknades ändå platsen, till 

exempel hund-hemma, pudel-tv och papillon-iPad, så blev antalet platser hemma-1 och 

media-2.  

 

Intervjufråga fem kunde endast resultera i totalt nio djur per livsmiljö eller karaktär, eftersom 

det endast var ett djur som efterfrågades och nio elever i varje ålder som intervjuades. 

Däremot kunde platserna räknas flera gånger om de sett djuret på mer än en plats. Om 

förslagsvis en elev sett en blåmes i skolan och hemma, räknades båda dessa platser. Antalet 

platser kunde därför resultera i fler än nio. Om en elev i fråga fem inte kunde namnge ett djur 

eller om svaret var felaktigt, räknades inte svaret vare sig på djuret eller platsen. Svaren 

räknades likadant i ursprungsstudien.  

 

Den totala summan inom varje kategori och ålder placerades in i tabeller för att tydligt 

synliggöra likheter och skillnader mellan kunskaperna i åldrarna och dessa tabeller 

presenteras under Resultat. Ytterligare tabeller har konstruerats där våra svenska resultat ställs 

mot USA och Englands resultat, vilka också presenteras senare i studien. Antalen som 

presenteras under USA och England är hämtade från Patrick och Tunnicliffes (2011) studie.  

 

Det är viktigt att förstå när tabellerna läses av, att det är den totala summan av de djur eller 

platser som alla eleverna i varje ålder uppgett i de olika kategorierna.  

Om exempelvis en elev uppgett tiger, lejon, giraff, apa, krokodil och gepard medan en annan 

elev uppgett tiger, lejon och giraff, då räknas dessa samman till den totala summan av nio djur 

under kategorin exotiska djur.  
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RESULTAT 

Vår studies resultat 
 

Tabell 1: Totalt antal gånger som djur och platser angivits av totalt nio elever i varje ålder på en minut, inklusive fråga tre 

och fyra. Djuren och platserna har delats in i kategorier av oss. (antal) 

 

Djur 6-åringar 8-åringar 10-åringar Totalt 

Exotiska  53 46 43 142 

Som lever i det vilda 54 46 52 152 

Husdjur 21 19 32 72 

Bondgårdsdjur 15 11 21 47 

Människa* 1 1 0 2 

Totalt 144 123 148 - 
     

Plats     

Djurpark 41 31 21 93 

Media 33 34 50 117 

Djuraffär 0 0 0 0 

Skola 23 29 39 91 

Utomhus 22 15 53 90 

Hemma/Trädgård/Gård 65 50 71 186 

Besökta naturområden 3 6 6 15 

Museum* 11 2 2 15 

Bondgård* 6 8 10 24 

Totalt 204 175 181 - 
 

(*) = Nya kategorier som uppstått utefter de djur och platser elever angivit som inte fanns med i ursprungsstudien. 

 

Sexåringarna namngav fler exotiska (53) och vilda djur (54) än vad åtta- (46, 46) och 

tioåringarna (43, 52) gjorde. Däremot namngav tioåringarna fler husdjur (32) och 

bondgårdsdjur (21) än sex- (21, 15) och åttaåringarna (19, 11). Människa var något som sex- 

(1) och åttaåringarna (1) nämnde, vilket tioåringarna inte gjorde. Totalt sett uppgav tioåringar 

flest djur (148), sexåringarna nästan lika många (144) medan åttaåringarna uppgav minst antal 

djur (123). Vilda djur är de djur som eleverna uppgav mest (152) och därefter exotiska djur 

(142). Ungefär hälften så många husdjur som exotiska och vilda djur nämndes. Bondgårdsdjur 

nämndes inte lika ofta som övriga djur, men människa var det ”djur” som nämndes minst 

antal gånger (se tabell 1).  

 

Totalt sett uppgav sexåringarna flest plaster de sett olika djur på (204), därefter kommer 

tioåringarna (181) och sist åttaåringarna (175). Hemma/trädgård/gård (186) är de platser som 

dominerar genom samtliga åldrar. Därefter är det genom olika medier (117) som elever 

noterar olika djur på. Djurparker (93), skolor (91) och utomhus (90) kommer på tredje plats 

och noterades nästan lika många gånger. De platser elever nämnde minst är naturområden 

(15), museum (15) och bondgård (24). Djuraffär nämndes inte alls (se tabell 1). 
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Sexåringarna nämnde djurparker cirka dubbelt så många gånger som tioåringarna, (41) 

respektive (21). Däremot nämnde tioåringarna media (50) och skola (39) nästan dubbelt så 

många gånger som både sex- (33, 23) och åttaåringarna (34, 29). Vad gäller platsen utomhus, 

nämnde tioåringarna (53) den platsen många fler gånger än sex- (22) och åttaåringarna (15). 

Museum nämndes fler gånger utav sexåringarna (11) än åtta- (2) och tioåringarna (2). 

Naturområden angavs dubbelt så många gånger av åtta- (6) och tioåringarna (6) än 

sexåringarna (3), (se tabell 1).  

 

 
 

Figur 1: Medelvärde av totalt angivna djur som varje elev i varje ålder uppgivit på en minut, inklusive fråga tre och fyra. 

Djuren har delats in i kategorier av oss. (antal) 

(*) = Nya kategorier som uppstått utefter de djur och platser elever angivit som inte fanns med i ursprungsstudien. 

 

I genomsnitt var det sexåringarna som sa flest antal exotiska (5,9) och vilda djur (6) per elev. 

Däremot sa tioåringarna flest antal husdjur (3,6) och bondgårdsdjur (2,3) per elev. 

Åttaåringarna var de som i genomsnitt uppgav minst antal djur totalt sett 13,7 per elev medan 

sex- och tioåringarna uppgav nästan lika många djur per elev, 16 respektive 16,4. 

Sammantaget är det inga större skillnader på hur många olika sorters djur som varje elev 

angivit (se figur 1).  

 

 
 

Figur 2: Medelvärde av totalt angivna platser som varje elev i varje ålder uppgivit. Platserna har delats in i kategorier av 

oss. (antal)  

(*) = Nya kategorier som uppstått utefter de djur och platser elever angivit som inte fanns med i ursprungsstudien. 
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Som tidigare nämnts är hemma/trädgård/gård den plats elever uppgav flest gånger i relation 

till var de sett djur. Bland sexåringarna nämndes platsen hemma/trädgård/gård i genomsnitt 

7,2 gånger per elev medan åttaåringarna nämnde platsen 5,6 gånger och tioåringarna 7,9 

gånger per elev. Platsen utomhus nämndes betydligt fler gånger av tioåringarna då varje elev i 

genomsnitt uppgav platsen 5,9 gånger medan åttaåringarna nämnde den 1,7 gånger per elev 

och sexåringarna 2,4 gånger per elev. Djurparker nämndes i genomsnitt 4,6 gånger per elev av 

sexåringarna men inte lika frekvent av åttaåringarna då varje elev i genomsnitt uppgav platsen 

3,4 gånger. Genomsnittet för djurpark var minst bland 10 åringarna då varje elev angav den 

platsen 2,3 gånger. Ordningsföljden bland de olika platserna är i genomsnitt annorlunda i 

respektive åldrar. Av de tre främsta platser som varje elev i genomsnitt uppgav nämndes 

hemma/trädgård/gård flest gånger i samtliga åldrar men därefter ändrades ordningsföljden. 

Sexåringarna nämnde därefter djurpark och sedan media. Efter hemma/trädgård/gård nämnde 

åttaåringarna media och sedan djurpark medan tioåringarna i stället nämnde utomhus på andra 

plats och media på tredjeplats. Skola nämndes i genomsnitt 4,3 gånger bland varje elev i tio 

års ålder, 3,2 gånger bland varje elev i åtta års ålder och 2,6 gånger av varje elev i sex års 

ålder (se figur 2). 

 

Tabell 2: Totalt antal gånger som djur angivits av totalt nio elever i varje ålder på en minut, inklusive fråga tre och fyra. 

Djuren har delats in i naturvetenskapliga benämningar av oss. (antal) 

 

NO benämning 6-åringar 8-åringar 10-åringar Totalt 

Däggdjur 107 88 128 323 

Fåglar 13 11 14 38 

Reptiler 6 11 5 22 

Amfibier 1 2 0 3 

Fisk 3 1 1 5 

Leddjur/Spindeldjur 2 1 0 3 

Leddjur/Insekter 10 6 0 16 

Blötdjur 0 1 0 1 

Annelider 1 2 0 3 

Totalt 143 123 148  
 

 

 

Den djurklass som nämndes flest gånger är däggdjur (323). Fåglar är den djurklass som 

nämndes näst flest gånger (38). Därefter kom reptiler (22) och på fjärde plats kom leddjur-

insekter (16). Amfibier (3), fiskar (5), leddjur-spindeldjur (3) och annelider (3) var de 

djurklasser som uppgavs nästan lika mycket. Blötdjur (1) var den djurklass som nämndes 

minst antal gånger av alla. Tioåringarna uppgav fler däggdjur (128) än sex- (107) och 

åttaåringarna (88). Fåglar nämndes nästan lika många gånger av sexåringarna (13), 

Åttaåringarna (11) och tioåringarna (14). Åttaåringarna var de som nämnde flest reptiler (11) 

då de nämndes cirka dubbelt så många gånger som de gjordes bland sex- (6) och tioåringarna 

(5). Det var ingen bland tioåringarna som nämnde amfibier, leddjur-spindeldjur, leddjur-

insekter, blötdjur eller annelider. Sexåringarna nämnde cirka dubbelt så många leddjur-

insekter (10) som åttaåringarna (6) men däremot nämnde sexåringarna inga blötdjur, vilket 

åttaåringarna gjorde (1), (se tabell 2).  
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Figur 3: Medelvärde av totalt angivna djur som varje elev i varje ålder uppgett på en minut inklusive fråga tre och fyra. 

Djuren har delats in i naturvetenskapliga benämningar av oss. (antal) 

 

Däggdjur är de djur som angavs flest antal gånger i genomsnitt i samtliga åldrar och därmed 

dominerar bland övriga sorters djur och det totala antalet djur som angivits. Tioåringarna 

angav däggdjur 14,2 gånger per elev, medan sexåringarna angivit däggdjur 11,9 gånger per 

elev. Till sist angav åttaåringarna däggdjur 9,8 gånger per elev. Därefter nämndes fåglar 1,4 

gånger av varje sexåringarna, 1,2 gånger av varje åttaåring och 1,6 gånger av varje tioåring. 

Reptiler nämndes 1,2 gånger av varje åttaåring, 0,7 gånger av varje sexåring och 0,6 gånger 

av varje tioåring. I genomsnitt nämnde varje sexåring led/insekter 1,1 gånger medan varje 

åttaåring i genomsnitt nämnde leddjur/insekt 0,7 gånger. Som tidigare nämnts uppgav ingen 

tioåring leddjur/insekt. Övriga djur angavs ytterst få gånger (se figur 3). 

 

De djur som eleverna hade lättast att namnge var fåglar (26) och flygande ryggradslösa djur 

26). Nattaktiva djur (24), vattenlevande djur (25) och jordboende ryggradslösa djur (25) hade 

de flesta elever inga svårigheter att namnge. Det var endast tre tioåringar som kunde namnge 

ett djur som lever på vattenytan. Ingen elev kunde namnge ett djur inom alla nio kategorier 

och det var endast en av sexåringarna som namngav ett litet däggdjur. Sexåringarna var även 

de som namngav minst antal djur i kategorierna (se tabell 3).  

 

Hemma/trädgård/gård (81) är även i denna tabell den plats som dominerar när det gäller var 

eleverna sett djuren. Likaså nämndes inte djuraffär alls. Olika medier (41) hamnade även här 

på andraplats, tätt följt av utomhus (32) och naturområde (31). Sexåringarna uppgav skola 

(10) fler gånger än åtta- (4) och tioåringarna (2). Endast en tioåring bland alla åldrar nämnde 

museum och endast tioåringarna nämnde bondgård (8). Tioåringarna var även de som nämnde 

naturområden (17) flest gånger än sex- (8) och åttaåringarna (6) och det var även de som 

överlag nämnde flest olika platser (83) (se tabell 3). 
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Tabell 3: Totalt antal djur som angivits av totalt nio elever i varje ålder, kopplade till en specifik livsmiljö eller utefter 

karaktärsdrag och de totala antalet platser eleverna sett dem på. Antalet platser kan vara fler än djur på grund av ett djur kan 

setts på flera platser. (antal) 

 

Livsmiljö/Karaktär 6-åringar 8-åringar 10-åringar Totalt 

Fågel 9 9 8 26 

Litet däggdjur 1 7 7 15 

Inhemskt djur 6 5 5 16 

Flygande ryggradslöst djur 9 8 9 26 

Vandrande ryggradslöst djur 6 7 7 20 

Jordboende ryggradslöst djur 8 8 9 25 

Som lever i vatten 9 8 8 25 

Lever på vattenytan 0 0 3 3 

Nattaktivt djur 6 9 9 24 

Totalt 54 61 65 - 
     

Plats     

Djurpark 2 2 3 7 

Media 13 16 12 41 

Djuraffär 0 0 0 0 

Skola 10 4 2 16 

Utomhus 10 7 15 32 

Hemma/Trädgård/Gård 26 30 25 81 

Besökta naturområden 8 6 17 31 

Museum* 0 0 1 1 

Bondgård* 0 0 8 8 

Totalt 69 65 83 - 
 

(*) = Nya platser som uppstått utefter de djur elever angivit som inte fanns med i ursprungsstudien. 

 

Jämförelse mellan resultaten  

Sexåringarna uppgav många djur under det första lagrets frågor
7
 och av de djur som uppgavs 

var merparten däggdjur. När dessa antal sätts i relation till tredje lagrets frågor går det utläsa 

att sexåringarna hade svårigheter när de fick reda på att de skulle specifikt namnge ett 

däggdjur, även om de i första lagrets frågor uppgav många djur inom den kategorin (jfr tabell 

2, 3, figur 3). Fåglar var också djur som sexåringarna tillsammans sa många gånger under 

första lagrets frågor, vilket de också visade djupare kunskap på i tredje lagrets frågor (jfr 

tabell 2, 3, figur 3). I första lagrets frågor uppgav sexåringarna inte många djur som kan 

relateras till ryggradslösa djur eller djur som lever i vatten. Dessa typer av djur uppgavs 

däremot i tredje lagrets frågor där merparten av sexåringarna kunde namnge både djur som 

lever i vatten, flygande och jordboende ryggradslösa djur (jfr tabell 2, 3, figur 3).  

 

                                                 
7
 Första lagret innebar att eleverna fritt nämnde så många organismer de kände till. Det andra lagret innebar att 

de skulle nämna var de sett dessa organismer. De tredje lagret innebar att eleverna skulle namnge ett specifikt 

djur utefter karaktärsdrag eller utifrån specifik livsmiljö.  
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Tio- och sexåringarna hade inte några problem att uppge djur i första lagrets frågor och antalet 

djur de uppgav var näst intill likvärdigt. Däremot hade tioåringarna lättare för tredje lagrets 

frågor än sexåringarna (jfr tabell 1, 3, figur, 1) då tioåringarna hade större begreppsförståelse. 

Tioåringarna uppgav inte lika många platser som sexåringarna när de skulle specificera var de 

sett djuren i andra lagrets frågor. I tredje lagret var det tvärt om då tioåringarna hade lättare att 

uppge platser i samband med livsmiljöer och karaktärsdrag (jfr tabell 1, 3 figur 2). 

Åttaåringarna hade en del svårigheter med att uppge djur och platser i jämförelse med de 

andra åldrarna. I tredje lagrets frågor var de mer jämbördiga med de andra åldrarna (jfr tabell 

1, 2, 3, figur 1, 2, 3).  

 

När eleverna nämnde platser i andra lagrets frågor nämndes hemma/trädgård/gård, media, 

utomhus/skola som de platser flest djur setts på. I tredje lagrets frågor angående platser är det 

samma platser som är dominerande. Naturområden får däremot större utrymme i tredje lagrets 

frågor än i andra lagret (jfr tabell 1, 3, figur 2). Skola rankas ganska högt i andra lagrets 

frågor, särskilt bland tioåringarna. Däremot när de uppgav platser i relation till djur med en 

specifik karaktär eller livsmiljö nämndes knappt skola. Sexåringarna uppgav dock skola fler 

gånger än tioåringarna i tredje lagrets frågor (jfr tabell 1, 3, figur 2). Museum nämndes främst 

av sexåringarna i andra lagrets frågor och nästan inte alls av åtta- och tioåringarna. I tredje 

lagret är det endast en tioåring som uppgav museum och ingen sex- eller åttaåring (jfr tabell 1, 

3, figur 2). Bondgård nämndes i andra lagret av samtliga elever men främst av tioåringarna. I 

tredje lagret var det endast tioåringarna som nämnde bondgård (jfr tabell 1, 3, figur 2).  

 

Merparten av antalet djur som uppgavs var däggdjur hos samtliga åldrar. Tioåringarna 

nämnde flest djur totalt, men bland sex- och åttaåringarna är det större spridning när djuren 

delades in i naturvetenskapliga benämningar. Bland åttaåringarna är spridningen däremot 

störst (jfr tabell 1, 2, figur 1, 3).  

Vår studies resultat i jämförelse med Patrick och Tunnicliffes studie 

Samtliga siffror som presenteras i tabellerna 4, 5 och 6 under USA och England kommer från 

Patrick och Tunnicliffes (2011) studie. Resultatet visar att de engelska barnen angav flest 

exotiska djur (153) men de svenska eleverna angav nästan lika många (142 exkl
8
 131). 

Däremot angav de svenska eleverna flest vilda djur (152) men om det ses till antalet inom 

parantes under Sverige (108) var det barnen i USA som angav flest vilda djur (136). Vad 

gäller husdjur angav de svenska eleverna flest antal (72 exkl 61) men även bland 

bondgårdsdjur (47). Om det ses till antalet bondgårdsdjur inom parentes under Sverige (28), 

var det de engelska barnen som uppgav flest bondgårdsdjur (38). Människor angavs endast av 

de svenska eleverna (2), (se tabell 4). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Exkl=betyder att fråga tre och fyra är exkluderade till antalet. 
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Tabell 4: Totalt antal gånger som djur och platser angivits av totalt nio elever i varje ålder på en minut. Vad gäller Sverige 

är fråga tre och fyra inkluderade men de siffror som står inom parentes i tabellen är de resultat som framkommit om frågorna 

exkluderats. Djuren och platserna har delats in i kategorierna av Patrick och Tunnicliffe samt oss. (antal) 

 
 Sverige    USA    England    

Djur 6-år 8-år 10-år S: a 6-år 8-år 10-år S: a 6-år 8-år 10-år S: a 

Exotiska djur 53  
(49) 

46  
(43) 

43  
(39) 

142 
(131) 

18 35 25 78 50 58 45 153 

Vilda djur 54  
(41) 

46  
(31) 

52  
(36) 

152 
(108) 

23 65 48 136 5 28 18 51 

Husdjur 21  
(19) 

19  
(15) 

32  
(30) 

72 
(61) 

16 23 17 56 12 25 16 53 

Bondgårdsdjur 15  11  
(10) 

21  
(18) 

47 
(28) 

8 11 7 26 10 21 7 38 

Människor* 1 1 0 2 - - - - - - - - 

Plats 6-år 8-år 10-år S: a 6-år 8-år 10-år S: a 6-år 8-år 10-år S: a 

Djurpark                           41 31 21 93 13 12 14 39 28 30 28 86 

Media 33 34 50 117 25 30 29 84 20 32 55 107 

Djuraffär  0 0 0 0 3 2 2 7 0 0 0 0 

Skola 23 29 39 91 4 6 2 12 2 3 5 10 

Utomhus 22 15 53 90 0 0 1 1 2 5 7 14 

Hemma, 
trädgård, gård 

65 50 71 186 10 20 27 27 10 35 30 75 

Naturområden 3 6 6 15 5 5 19 29 1 1 2 4 

Museum * 11 2 2 15 - - - - - - - - 

Bondgård * 6 8 10 24 - - - - - - - - 

(*) = Nya platser som uppstått utefter de djur elever i Sverige angivit, som inte fanns med i Patrick och Tunnicliffes (2011) 

studie.  

 

De svenska eleverna var de som flest antal gånger uppgav djurpark (93), media (117), skola 

(91), utomhus (90) och hemma/trädgård/gård (186) som de platser de sett djuren på. De 

amerikanska barnen nämnde skola (12), utomhus (1) och hemma/trädgård/gård (27) ett fåtal 

gånger. Barnen i England nämnde också endast skola (10), utomhus (14) och 

hemma/trädgård/gård (75) ett fåtal gånger i jämförelse med de svenska eleverna. Däremot 

angav inga av de svenska eleverna eller de engelska barnen djuraffär som en plats de sett djur 

på, men det gjorde de amerikanska barnen (7). De svenska eleverna nämnde ytterligare två 

platser som inte barnen i USA eller England gjorde, vilka var museum (15) och bondgård 

(24), (se tabell 4). 
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Tabell 5: Totalt antal gånger som djur angivits av totalt nio elever i varje ålder på en minut. Vad gäller Sverige är fråga tre 

och fyra inkluderade men de siffror som står inom parentes i tabellen är de resultat som framkommit om frågorna 

exkluderats. Djuren har delats in i naturvetenskapliga benämningar av Patrick och Tunnicliffe samt oss. (antal) 

 
 Sverige    USA    England    

Naturvetenskaplig 
benämning 

6-år 8-år 10-år S: a 6-år 8-år 10-år S: a 6-år 8-år 10-år S: a 

Däggdjur 107  
(92) 

88 
(78) 

128 
(103) 

323 
(273) 

41 91 64 196 64 99 67 230 

Fåglar 13 
(10) 

11 
(8) 

14 
(11) 

38 
(29) 

8 14 7 29 5 9 6 20 

Reptiler 6 
(4) 

11 
(10) 

5 
(3) 

22 
(17) 

6 10 6 22 4 7 2 13 

Amfibier 1 2 0 3 3 3 5 11 2 4 1 7 

Fiskar 3 1 1 5 2 7 7 16 2 6 2 10 

Leddjur 
spindeldjur 

2 1 0 3 1 5 4 10 0 1 1 2 

Leddjur insekter 10 
(7) 

6 
(4) 

0 
 

16 
(11) 

4 4 4 12 0 5 3 8 

Blötdjur 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 

Annelider 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 2 3 

 

 

De svenska eleverna var de elever som angav flest antal däggdjur (323 exkl 273) jämfört med 

de amerikanska (196) och engelska barnen (230). Antal fåglar som angavs av de svenska 

eleverna (38 exkl 29) skiljer sig inte lika mycket från vad de amerikanska (29) och engelska 

barnen (20) nämnde. Barnen i USA och de svenska eleverna nämnde reptiler lika många 

gånger, vilket var 22 respektive 22 gånger. Om antalet inom parentes under Sverige (17) 

jämförs med USA:s antal, nämnde de amerikanska barnen fler reptiler än de svenska eleverna. 

Dock nämnde de amerikanska barnen amfibier (11), fiskar (16) och leddjur-spindeldjur (10) 

fler gånger än de svenska eleverna (3, 5, 3) och de engelska barnen (7, 10, 2). Ett fåtal av de 

svenska eleverna och engelska barnen angav blötdjur och annelider, vilket inte de 

amerikanska barnen inte gjorde. Vad gäller leddjur-insekter, angav de svenska eleverna flest 

(16) om antalet jämförs med barnen i USA (12) och England (8). Om antalet inom parentes 

under Sverige (11) jämförs, nämnde de amerikanske barnen flest leddjur-insekter (se tabell 5). 

 

Gemensamt för de samtliga barnen och eleverna är att de har lättast för att namnge 

vattenlevande djur. De svenska eleverna och amerikanska barnen har svårast för att namnge 

ett djur som lever på vattenytan, medan de engelska åtta- och tioåringarna har mycket lättare 

för det. De svenska eleverna har lättare för att namnge flygande och jordboende ryggradslösa 

djur än barnen i USA och England. Vad gäller inhemska och nattaktiva djur är det likvärdiga 

antal som har nämnts bland alla barnen och eleverna, men alla de svenska åtta- och 

tioåringarna har namngett ett nattaktivt djur. Sexåringarna i Sverige och USA har mycket 

svårt för att namnge ett litet däggdjur, medan sexåringarna i England har lättare för det. Totalt 

sett har tioåringarna i samtliga länder lättast för att namnge ett litet däggdjur jämfört med de 

andra åldrarna (se tabell 6). 
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Tabell 6: Totalt antal djur som angivits av totalt nio elever i varje ålder, kopplade till en specifik livsmiljö eller utefter 

karaktärsdrag och den plats de sett dem på. 

 
 Sverige        USA     England    

Livsmiljö/karak
tär 

6-år 8-år 10-år S: a 6-år 8-år 10-år S: a 6-år 8-år 10-år S: a 

Fågel 9 9 8 26 7 5 8 20 5 7 8 20 

Litet däggdjur 1 7 7 15 0 4 8 12 7 7 7 21 

Inhemskt djur 6 5 5 16 6 4 5 15 6 6 6 18 

Flygande 
ryggradslöst djur 

9 8 9 26 0 0 1 1 6 5 7 18 

Vandrande 
ryggradslöst djur 

6 7 7 20 - - - - - - - - 

Jordboende 
ryggradslöst djur 

8 8 9 25 2 2 3 7 3 2 4 9 

Vattenlevande 
djur 

9 8 8 25 7 7 9 23 7 8 9 24 

Djur som lever på 
vattenytan 

0 0 3 3 0 0 1 1 2 6 7 15 

Nattaktivt djur 6 9 9 24 4 5 8 17 4 6 7 17 

Plats 6-år 8-år 10-år S: a 6-år 8-år 10-år S: a 6-år 8-år 10-år S: a 

Djurpark                           2 2 3 7 0 0 1 1 0 1 1 2 

Media 13 16 12 41 2 2 2 6 0 2 4 6 

Djuraffär  0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 

Skola 10 4 2 16 1 0 0 1 1 1 0 2 

Utomhus 10 7 15 32 2 7 7 16 8 7 8 23 

Hemma/trädgård
/gård 

26 30 25 81 6 6 7 19 7 7 7 21 

Naturområden 8 6 17 39 1 1 1 3 0 1 1 2 

Museum * 0 0 1 1 - - - - - - - - 

Bondgård * 0 0 8 8 - - - - - - - - 

(*) = Nya platser som uppstått utefter de djur elever i Sverige nämnt som inte fanns med i Patrick och Tunnicliffes (2011) 

studie. 

(S: a) = Summa/totalt 

 

Vad gäller platser som barnen och eleverna förknippar med specifika djur utifrån livsmiljöer 

och karaktärsdrag har de svenska eleverna angivit många fler platser totalt sett jämfört med de 

andra barnen i de andra två länderna. Den enda platsen som inte kommit på tal bland de 

svenska eleverna är djuraffärer, vilket ett fåtal av barnen i de andra två länderna nämnde. De 

platser som sticker ut från mängden bland de svenska eleverna är hemma/trädgård/gård, 

media och naturområden samt skola bland de svenska sexåringarna. Djurpark, skola och 

naturområden är platser som de amerikanska och engelska barnen nämner allra minst. 

Däremot nämner de utomhus och hemma/trädgård/gård flest gånger. Som tidigare nämnts 

uppgav de svenska eleverna även museum och bondgård vilket inte barnen USA och England 

gjorde (se tabell 6). 
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Jämförelse mellan resultaten 

Resultaten i första lagret visar att eleverna och barnen i samtliga länder inte hade svårigheter 

med att uppge djur. Däggdjur var de djur samtliga uppgav flest gånger när djuren placerades 

in i naturvetenskapliga benämning men sexåringarna i USA och Sverige hade svårigheter med 

att namnge ett litet däggdjur i tredje lagrets frågor. Barnen i England hade däremot lättare för 

det (jfr tabell 4, 5 & 6). Samtliga nämnde olika typer av djur som går att koppla till 

vattenlevande djur utifrån naturvetenskapliga benämningar i det första lagret men de utgör 

inte merparten av totalt angivna djur. Sett till tredje lagrets frågor kan det utläsas att näst intill 

alla barnen och eleverna namngett ett vattenlevande djur (jfr tabell 5 & 6).  

 

Skola och djurpark fick större utrymme i andra lagrets frågor i alla åldrar i samtliga länder, 

jämfört med tredje lagrets frågor (jfr tabell 4 & 6). Media fick stort utrymme bland de svenska 

eleverna, både vad gäller andra och tredje lagrets frågor. Det var emellertid stor skillnad kring 

huruvida media tog plats i andra och tredje lagrets frågor vad gäller USA och England. I andra 

lagret fick media stort utrymme men desto mindre i tredje (jfr tabell 4 & 6). Utomhus är den 

plats som knappt nämndes bland de amerikanska barnen i det andra lagrets frågor, men 

nämndes något fler gånger bland de engelska barnen. I tredje lagrets frågor får platsen 

utomhus störst respektive näst störst utrymme (jfr tabell 4 & 6). Vad gäller de svenska 

eleverna får utomhus samma typ av utrymme i andra och tredje lagret (jfr tabell 4 & 6).   

 

Hemma/trädgård/gård fick mycket stor plats i tredje lagret bland samtliga länder men 

utrymmet skiljer sig i andra lagrets frågor bland de olika länderna. Det skiljer sig på så sätt att 

de svenska eleverna gav hemma/trädgård/gård störst utrymme, de engelska barnen näst störst 

och de amerikanska barnen gav platsen minst utrymme om jämförelser görs mellan länderna 

(jfr tabell 4 & 6).  
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DISKUSSION 

Diskussionen utgörs bland annat av svar och diskussioner kring våra frågeställningar, i 

förhållande till teoretiskt ramverk och bakgrund. Avsnittet behandlar även diskussioner 

angående metod och didaktiska implikationer kring artkunskap.  

Resultatdiskussion om svenska elevers artkunskaper 

Vår undersökning första frågeställning handlar om vilka kunskaper om djurarter och deras 

livsmiljöer elever i Sverige uppvisar men även var eleverna hämtar sina kunskaper från. 

Eleverna hade inga svårigheter i att uppge djur vilket kan förklaras via Palmberg et al. (2015) 

då författarna beskriver att intresset oftast är som störst i de yngre åldrarna. Svårigheterna 

uppstod dock när eleverna skulle uppge specifika djur där de var tvungna att veta vilka djur 

som lever i en specifik miljö eller har ett specifikt karaktärsdrag. Jiménez-Tejada, Sánchez-

Monsalve och González-García (2013) förklarar att det finns svårigheter kring begrepp inom 

naturorienterande ämnen vilket kan ha sin förklaring i att sexåringarna inte förstod begreppet 

däggdjur och åtta – och tioåringarna hade svårast med inhemska djur. Tioåringarna var de 

som hade minst svårigheter att namnge specifika djur, vilket inte är förvånande eftersom 

Palmberg et al. (2015) redogör för att förmågan kring att kunna samtala om olika organismer 

kommer från inhämtad kunskap och ålder. Tioåringarna har genom naturlig förklaring kanske 

haft en större chans till att hämta kunskap och fler tillfällen då de diskuterat kring olika djur, 

jämfört med både sex- och åttaåringarna och därav har de fått en större förståelse för djurs 

karaktär och levnadssätt. Likaså var begreppet ryggradslösa djur svårt men efter en lättare 

förklaring kunde vissa elever i samtliga åldrar uppge ett ryggradslöst djur. Randlers (2008) 

beskrivning av svårigheterna kring klassificering av djur bland barn kan förklara elevernas 

problematik kring ryggradslösa djur. Det var endast ett fåtal tioåringar men inga sex- eller 

åttaåringar som kunde namnge ett djur som lever på vattenytan vilket kan ha flera 

förklaringar. Det kan ha att göra med det Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-

García (2013) beskriver, att till exempel ordet vattenyta är svårt. En annan förklaring kan vara 

att det inte finns så många vanligt förekommande djur som lever på vattenytan som elever 

känner till.  

 

Något som utmärkte sig var att två elever nämnde människa som ett djur. I ett större 

sammanhang är en sådan här koppling intressant då det verkar som att dessa elever ser sig 

själva som en del av naturen. Enligt det Palmberg et al. (2015) skriver kan det här sambandet i 

sin tur ha betydelse i hur eleverna ser samband mellan människa och natur, att människor är 

en del av den. Den här förståelsen kan enligt Palmberg et al. (2015) leda till ett positivt 

tänkande kring hållbar utveckling. Eftersom det endast var två av totalt 27 elever som nämnde 

människa ställer vi oss frågande till varför de andra eleverna inte drog den kopplingen. I ett 

större perspektiv om eleverna inte senare får förståelse kring sambandet mellan människa och 

natur, kan det resultera i att en distans till naturen skapas där viljan att skydda den inte blir 

lika stor (Palmberg 2012). 
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Av resultatet framgår det också att de platser eleverna hämtar sin kunskap från till störst del är 

hemma/trädgård/gård och därefter media. Lindemann-Matthies et al. (2015) och Palmberg et 

al. (2015) förklarar att media är viktiga informationskällor för att utveckla kunskaper om 

arter. Exotiska djur uppgavs många gånger och det kan ha sin förklaring i att barn i dagens 

samhälle ser på många filmer men även på olika sorters naturprogram och spelar spel på iPad. 

Dessa olika typer av media kan ha inslag av djur som är exotiska för Sverige. En annan 

förklaring kan vara att djurpark också är en plats där många elever noterat djur, framförallt 

bland sexåringarna men även åttaåringarna. Enligt resultatet framgick det att sexåringarna 

men även till viss del åttaåringarna inte hade djupare förståelse kring djurs livsmiljö och 

karaktär. Detta kan kopplas till det Patrick och Tunnicliffe (2011) menar på, att barn inte alltid 

får djupare förståelse när de betraktar djur som inte är i sin naturliga miljö utan endast 

utvecklar enklare kunskaper så som djurens färg, form och utseende. Patrick och Tunnicliffe 

(2011) menar på att djurparker inte ger en realistisk bild, men att det ändå är fördelaktigt att 

besöka dem, vilket vi håller med om eftersom grundkunskaper kring djurarter kan erhållas.  

 

Det framgick också i resultatet att djur som lever i det vilda nämndes flest antal gånger vilket 

enligt Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-García (2013) kan förklaras då barn 

oftast lägger märke till djur i sin närmiljö. De elever som ingick i studien bor på mindre orter 

nära naturen och därför kan de ha uppfattat dessa typer av djur. Det kan också vara så att 

eleverna fått erfarenheter hemifrån i tidig ålder och bildat sig en form av artintresse och därför 

kunnat identifiera olika vilda djur, detta är något som även Jesus-Leibovitz et al. (2017) 

påtalar. Ytterligare en förklaring kan vara att eleverna fått en positiv upplevelse av vilda djur i 

sin naturliga miljö, vilket Helldén och Helldén (2008), Jesus-Leibovitz et al. (2017) och 

Palmberg et al. (2015) beskriver som en anledning till varför elever får kunskaper om djur. 

Platserna utomhus och naturområden var dock inte de platser som nämndes flest gånger men 

kan ändå ha haft en inverkan.  

 

Av resultatet går det att utläsa att åttaåringarna totalt sett visade sämre kunskaper i jämförelse 

med sex- och tioåringarna. Det blev särskilt synligt i första och andra lagrets frågor då de hade 

störst svårigheter att nämna djur och platser, både sett till antal och medelvärde. I tredje lagret 

däremot fick de en mer naturlig plats kunskapsmässigt då de kunde namnge fler specifika djur 

än sexåringarna men färre än tioåringarna. En anledning till att åttaåringarna visade på sämre 

kunskaper i första och andra lagrets frågor jämfört med sex- och tioåringarna kan bero på 

lärarens engagemang och intresse. Det kan vara så att engagemanget för olika områden inom 

de naturvetenskapliga ämnena se olika ut och därför kan även undervisningen se olika ut, 

beroende på vad läraren för tillfället lägger fokus på. Caiman och Lundegård (2015), 

Lindemann Matthies (2002) och Palmberg et al. (2015) nämner att lärares intresse och 

engagemang kan vara betydelsefullt för elevers förståelse för arter. Randler (2008) förklarar 

att artkunskap i skolan ses som ett förlegat kunnande i undervisningen och det kan vara ett 

motiv till varför skola inte nämndes så många gånger men även en anledning till varför 

åttaåringarna visade på sämre kunskaper än sex-och tioåringarna.  
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Resultatdiskussion om likheter och skillnader mellan länderna 

Vår undersöknings andra frågeställning lyder: Finns det pedagogiska och eller kulturella 

likheter/skillnader mellan Sverige och USA/England, samt likheter/skillnader mellan 

elevernas djurkunskaper?  

 

Av resultatet framgår det att det finns kulturella samt pedagogiska likheter och skillnader.  

En likhet som går att utläsa i resultatet är att samtliga elever och barn har grundläggande 

kunskaper då de kunde uppge olika djur. När djuren placerades in i naturvetenskapliga 

benämningar var det däggdjur som utgjorde majoriteten av totalt antal nämnda djur. Däremot 

visade resultatet på att sexåringarna i både USA och Sverige har mycket svårare än de 

engelska sexåringarna att uppge ett däggdjur när de specifikt skulle namnge ett litet däggdjur. 

Sett till de olika läroplanernas innehåll kan resultatet bero på att den engelska läroplanen 

använder korrekta begrepp när de talar om djur och att undervisningen ska behandla dessa 

begrepp (England´s National Curriculum 2013). Den svenska läroplanen (Lgr11 2017) 

presenterar inte begreppen utan beskriver att vanligt förekommande djur i närmiljön ska 

behandlas men även att elever ska kunna gruppera, sortera och artbestämma djur. I 

Lgr11(2017) för årskurs 1–3 står det också att organismer ska behandlas i samband med enkla 

näringskedjor och ekosystem. Den amerikanska Common Core är endast standarder och likt i 

den svenska läroplanen tas där inte korrekta begrepp upp kring arter, utan barnen ska kunna 

identifiera organismer i deras livsmiljö på olika sätt men även deras livscykler (National 

Science Education Standards 1996). På grund av att den engelska läroplanen utgår från 

korrekta begrepp i undervisningen om djur, kan slutsatsen dras att det finns pedagogiska 

skillnader i hur artkunskap lärs ut. Detta är med tanke på att de engelska barnen i alla åldrar 

visar på djupare förståelse kring däggdjur, jämfört med de svenska eleverna och de 

amerikanska barnen.  

 

En annan aspekt av att resultatet föll ut på detta sätt kan vara att den svenska läroplanen och 

den amerikanska Common Core beskriver mer övergripande om vad som ska undervisas 

gällande djurarter, även om den svenska läroplanen beskriver detta mer ingående på olika 

områden. Den engelska läroplanen är däremot mer detaljrik. Detta kan resultera i att det 

behövs ett större engagemang av lärare som använder den svenska läroplanen eller den 

amerikanska Common Core. Det går att dra paralleller till det Caiman & Lundegård (2015), 

Lindemann-Matthies (2002) och Palmberg et al. (2015) beskriver nämligen att elevers lärande 

om arter bland annat beror på lärares intresse och engagemang. Begreppet däggdjur kanske 

inte introducerats än och med förklaring av det Helldén och Helldén (2008) samt Jiménez-

Tejada, Sánchez-Monsalve & González-García (2013) anger, kan det vara så att barnen i USA 

och eleverna i Sverige inte fått förutsättningar till att utveckla förståelsen kring det begreppet. 

Vi anser därför att lärare bör ha insikt om arters betydelse i ett större sammanhang och 

därmed aktivt välja att använda sig av korrekta begrepp, för att på så sätt bidra till att elever 

får djupare kunskaper om arter.  
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Vi ställer oss ändå till viss del kritiska mot att innehållet gällande djurarter i de olika 

läroplanerna och Common Core skulle ha en sådan stor betydelse för om elever och barn 

utvecklare djupare begreppsförståelse eller inte. Detta är med tanke på att de svenska eleverna 

visade på mycket goda kunskaper om bland annat olika typer av ryggradslösa djur. De 

engelska och amerikanska barnen visade på sämre kunskaper om dessa djur i förhållande till 

de svenska eleverna, de hade till och med allra svårast för dessa djur. Dessutom fanns inte 

kategorin vandrande ryggradslöst djur presenterad bland resultaten i ursprungsstudien trots att 

frågan om dessa djur fanns med i tredje lagrets frågor. I och med att Common Core endast är 

standarder och inte kravbetingade kan det vara så att dessa typer av djur inte behandlats i 

undervisningen. I den här situationen kan det vara som Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve & 

González-García (2013) poängterar, att vissa begrepp kan vara svåra och därför kan det vara 

så att barnen i både England och USA inte förstått vad ett vandrande ryggradslöst djur är. 

Därför kunde frågan senare plockats bort när Patrick och Tunnicliffe (2011) analyserade sitt 

resultat.  

 

En pedagogisk likhet som går att urskilja av resultatet är att skola i samtliga länder inte är den 

plats som eleverna förknippar sin djupare kunskap om djur med. Detta är särskilt synligt i 

USA och England. Däremot visar resultatet även på en pedagogisk skillnad vad gäller platsen 

skola. När eleverna i Sverige uppgav så många djur de bara kunde, nämndes skola fler gånger 

som en plats de fått sina grundläggande kunskaper från. I USA och England nämndes däremot 

inte skola i samma utsträckning som i Sverige när de skulle uppge så många djur de kunde. 

Palmberg (2012) förklarar betydelsen av artkunskap och att undervisningen i grundskolan ska 

ge grundläggande förståelse. Ett sätt att skapa förutsättning för enklare inlärning är att ge 

elever möjligheten att få använda sina sinnen på olika sätt (Palmberg 2012; Palmberg et al. 

2015; Patrick & Tunnicliffe 2011). Det kan vara så att eleverna i Sverige fått en annan 

möjlighet att använda sina sinnen än barnen i USA och England när de blivit undervisade i 

skolan. Det kan vara en förklaring till att de svenska eleverna kopplar fler djur till skolan.  

 

I resultatet går det utläsa att samtliga barn och elever uppgav ett likvärdigt antal 

bondgårdsdjur. Det förefaller att svenska elever drar paralleller mellan bondgårdsdjur och 

bondgård, medan barnen i USA och England inte drar den parallellen eftersom kategorin 

bondgård inte finns med i ursprungsstudien. Anledningen till varför kategorin bondgård 

uppkom när vi intervjuat elever i Sverige, kan bero på kulturella skillnader mellan de olika 

länderna. Detta är med tanke på att elevernas närmiljö ser olika ut. Närmiljön för barnen i 

USA och England var större metropoler medan de svenska elevernas närmiljö var mer lantlig. 

På grund av de olika närmiljöerna kan det vara så att bondgård var mer vanligt förekommande 

bland svenska elever. Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-García (2013) 

förklarar att barn ofta uppmärksammar djur i sin närmiljö, vilket vi även kan koppla till 

platser.  

 

En annan kulturell skillnad som uppmärksammats är museum då några elever i Sverige, 

främst sexåringarna uppgav denna plats vilket inte fått en egen kategori i urspungsstudien. 

Lindemann-Matthies (2002) och Jesus-Leibovitz et al. (2017) beskriver att experter inom 

naturvetenskapliga områden kan hjälpa elever att få förståelse för artkunskap. De elever vi 
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intervjuade kan ha mött den här professionen när de besökt museum, både på fritiden men 

även genom skolan och därför tagit till sig kunskaper om arter och förknippat det med 

muséum.  

 

En ytterligare skillnad som uppmärksammades under föregående rubrik är att några svenska 

elever nämnde människa. Det framgick inte i ursprungsstudien att människa kommit på tals 

bland de amerikanska och engelska barnen. Det kan vara så som Dikmenli (2010) och 

Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-García (2013) påtalar, att vissa begrepp 

som både används inom samhälls- och natursammanhang endast introduceras i det ena eller 

andra området och att de därför kan vara svårt att tillämpa begreppet i båda kontexterna. 

Begreppet människa har kanske inte introducerats för barnen i USA och England i en 

naturvetenskaplig kontext och därför har de inte kopplat ihop människa med arter. Det här kan 

påvisa både kulturella och pedagogiska skillnader.  

 

Anledningen till att det inte var några svenska elever som nämnde djuraffär, tyder på 

ytterligare kulturella skillnader eftersom denna plats uppmärksammats av barn i USA och 

England. Det kan exempelvis vara på grund av att djuraffärer i Sverige inte alltid säljer djur, 

mer tillbehör till djur. På grund av att barnen i USA och England bor i större metropoler, har 

de kanske inte samma möjlighet att vistas i naturen och ser kanske därför djuraffärer som ett 

sett att beskåda djur. Det kan även vara mer vanligt att köpa djur i djuraffärer i USA och 

England. Eftersom de svenska eleverna bor mer på landet än vad barnen i de andra länderna, 

kanske de svenska eleverna inte besöker djuraffärer i samma utsträckning och av samma 

anledning. 

 

En kulturell likhet som blir tydlig i resultatet där elevernas grundläggande djurkunskaper går 

att utläsas är att de nämnde media många gånger. Tidigare i arbetet har det redogjorts för att 

Lindemann-Matthies et al. (2011) och Palmberg et al. (2015) lyfter medias betydelse som 

informationskälla för förståelsen om arter. Eftersom media i olika former är så pass vanligt i 

dag kan det vara en förklaring till att media uppgavs många gånger av samtliga elever och 

barn. Genom media får eleverna och barnen möjlighet till att använda några av sina sinnen, 

vilket enligt Palmberg (2012), Palmberg et al. (2015) och Patrick och Tunnicliffe (2011) kan 

bidra till att de lär sig lättare om djur. 

Metoddiskussion  

Alla studier bör vara så pass väl beskrivna att de ska vara möjligt att genomföra en 

replikation. Ändå görs det få replikeringar av andra studier bland annat för att 

ursprungsstudierna inte beskrivit tillvägagångssätten tillräckligt tydligt och därför blir svåra 

att upprepa. Om det går att göra en replikation av en studie, bör den ses som ett ideal (Bryman 

2011, s. 171). Vi anser därför att replikering är ett bra sätt att göra undersökningar utifrån. Om 

studien som replikerats har ett väl utformat tillvägagångssätt att det går att följa, varför 

uppfinna hjulet ytterligare en gång? Avsikten är inte att upprepa en tidigare studie för att 

ifrågasätta de resultat som påvisats utan endast använda tillvägagångssättet och resultatet för 

att kunna göra liknande undersökning i en ny kontext eller för att kunna göra olika typer av 



 

34 

 

jämförelser. Ett exempel är att om en studie utförts för 20 år sedan se om det ser likadant ut 

nu. Ett annat är om jämförelser vill göras mellan länder eller olika platser i landet.  

 

Genom att använda Patrick och Tunnicliffes (2011) studie som inspiration istället, hade 

undersökningen kunnat förenklas för oss. Exempelvis genom att skapat egna frågor som var 

direkt anpassade till det svenska skolsystemet eller i genomförandet till spelat in intervjuerna. 

Replikeringen styrde oss i vårt tillvägagångssätt lite grand även om vi endast gjorde en 

konceptuell replikering. Mer frihet i vårt urval av elever kunde varit ett exempel. Samtidigt 

hjälpte replikeringen oss att kunna göra jämförelser mellan Sverige och USA/England vad 

gäller elevers kunskaper om djurarter och i vilket sammanhang de sett dem men även vad 

gäller de pedagogiska och kulturella skillnaderna. Detta är något som hade varit svårare utan 

replikering.  

 

Som nämnts tidigare under metodavsnittet påtalar Bryman (2011, s. 368) svårigheterna kring 

replikering av kvalitativa studier som enligt Bryman kan vara ostrukturerade och dessutom 

påverkas av forskarens egna normer och uttryckssätt. Data som samlats in kan därför 

uppfattas på olika sätt beroende på vem som har tolkat den. Vi anser att de flesta delar i 

studien som replikerades var väl strukturerade. Det var lätt att följa hela processen rakt 

igenom vad gäller tillvägagångssätt, utföranden, urval men även bakomliggande faktorer till 

varför vissa val gjorts. Det var emellertid tolkningsbart kring hur författarna bedömt och 

presenterat resultatet från fråga tre och fyra.  

 

Bryman (2011, s. 368). påtalar också att data kan tolkas olika beroende på vem 

forskaren/forskarna är, så som vilka värderingar hen har I detta fall är vår iakttagelse att 

deltagarnas svar inte kunde ha påverkats av våra värderingar, eftersom frågorna är 

strukturerade och utformade på ett sådant vis att tolkningar inte går att göras. Möjligtvis 

existerar olika referensramar hos oss snarare än värderingar. Med referensramar menas 

exempelvis att skolsystemen ser olika ut, miljön ser olika ut, elevernas sociala och mediala liv 

kan se annorlunda ut men även deras uppväxt. I och med dessa referensramar kunde 

kopplingar till vårt syfte göras, att bland annat undersöka om det finns pedagogiska och 

kulturella skillnader.  

 

Det finns skillnader i urvalet mellan ursprungsstudien och vår undersökning gällande 

geografisk placering av skolorna. De skolor som ingick i vår svenska undersökning var 

placerade på mindre orter medan de skolor som ingick i ursprungsstudien var från större 

metropoler. I ursprungsstudien valde de att ta med likvärdiga skolor att jämföra mellan. En 

förståelse för deras resonemang finns naturligtvis men i Sverige finns inte den typen av 

metropol i jämförelse med USA och England. Ytterligare en dimension i vår undersökning 

tillfördes dessutom genom att använda oss av skolor som ligger i mindre orter.  

 

Tankar har dykt upp kring om det var det rimligt att använda sig av olika skolor. Det kan vara 

så att skolorna har olika innehåll för varje årskurs. Det kunde i så fall ha skapat orättvisa mot 

eleverna som intervjuades, eftersom de kanske inte hunnit bli undervisade kring det ämne som 

efterfrågades under intervjun. En annan aspekt som kan påverka elevernas olika kunskaper på 
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de olika skolorna är lärarens roll. Caiman och Lundegård (2015), Lindemann-Matthies (2002) 

och Palmberg et al. (2015) beskriver att lärares engagemang men även intresse för arter kan 

påverka elevers motivation till att lära sig om arter. Det kan vara så att vissa lärare till de 

elever som intervjuades har intresse för arter medan andra kanske inte har det i lika stor 

utsträckning.  

 

Ett av kriterierna i ursprungsstudien var att ha jämn fördelning mellan pojkar och flickor. I 

möjligaste mån följdes kriterierna, men vad gäller fördelningen mellan flickor och pojkar i 

urvalet blev det något fler flickor än pojkar. Om de i ursprungsstudien hade en jämn 

fördelning mellan könen, kan resultatet av jämförelserna mellan Sverige och USA/England bli 

en fördel för Sverige. Som tidigare nämnts menar Lindemann-Matthies (2002) på att flickors 

artkunskap oftast är något högra än pojkars.  

 

De första eleverna som intervjuades var åttaåringarna, där vissa upplevdes något osäkra så vi 

funderade mycket mer på vårt eget agerande i situationen. Därför användes 

uppvärmningsfrågor av enklare karaktär. Frågorna kunde till exempel lyda ”Är det första 

gången du blir intervjuad”, ”Hur länge har du gått på den här skolan? ”Vet du vad det blir för 

lunch idag?” och så vidare. En av oss var till viss del bekanta med sex- och åttaåringarna 

medan alla tioåringar var helt obekanta för oss, vilket kan påverkat resultatet. 

 

Det rum intervjuerna genomfördes i, var utefter samma förutsättningar som i 

ursprungsstudien, det skulle vara ett lugnt och ostört rum. Vår iakttagelse på den ena skolan 

var att rummet där intervjuerna genomfördes inte var bekant för eleverna sedan tidigare. 

Dessutom var rummet relativt opersonligt vilket kanske kan påverkat eleverna negativt. På 

den andra skolan genomfördes intervjuerna i ett rum som var välbekant för eleverna. Där 

upplevde vi att intervjuerna gick att genomföra något snabbare jämfört med den andra skolan, 

vilket i sin tur kan ha påverkat resultaten i en mer positiv riktning. Femte frågan där eleverna 

skulle namnge ett djur utifrån livsmiljö eller karaktär fick ibland förenklas då vissa elever inte 

förstod en del begrepp, såsom ryggradslösa djur och däggdjur. Likaså gjorde författarna i 

ursprungsstudien. Det kan tolkas som att elevers ”egentliga” kunskaper inte fångats upp, men 

vissa elever kunde inte ens efter en förklaring namnge något djur medan vissa behövde en 

påminnelse.  

 

Vår iakttagelse var att några nyanlända elever egentligen kunde fler djur än vad de namngav 

eftersom de kunde beskriva deras utseende och livsmiljöer. På grund av att utgångspunkten i 

undersökningen var att kunna namnge olika djur, blev inte de djur som endast beskrevs 

medräknade. I och med att undersökningen blev styrd av den valda replikeringen, blev språket 

en begränsning. Om undersökningen inte utgått från en replikering hade kanske en annan 

bedömning av elevernas kunskaper möjliggjorts.  

 

I vår bearbetning och analys när tabellerna skapades valdes att skriva ”fågel” (se tabell 3 & 6) 

i stället för ”flying birds” som presenteras i ursprungsstudien. Då frågan inte var ställd som att 

eleverna skulle namnge en flygande fågel kändes det tveksamt till att skriva ”en flygande 

fågel” i tabellen där resultatet presenteras. Vi ställer något oss undrande till varför Patrick och 
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Tunnicliffe valde att skriva så. Det kan bero på att eleverna endast namngav specifikt 

flygande fåglar och därför valde de att beskriva dem så. De eleverna som intervjuades i vår 

undersökning sade endast fåglar som kunde flyga, men valde ändå att presentera det som 

fåglar eftersom frågan till eleverna var utformad så. Ytterligare ett frågetecken som 

presenterats innan handlar om en utebliven kategori i en av ursprungsstudiens tabeller. De 

frågade barnen om de kunde ”name a walking invertebrate” men ändå går inget resultat från 

den frågan utläsas. Det kan enligt oss bero på många olika anledningar som att de glömt 

redovisa svaren eller att inget barn kunde svara på frågan och därför plockades den kategorin 

bort. Valet gjordes ändå att i den här studien att presentera den kategorin i tabellerna då de 

elever som intervjuades kunde svara på frågan.  

Sammanfattande diskussion 

På grund av för få deltagare går det inte att dra några generella slutsatser av undersökningen 

vi gjorde, men den har skapat förståelse kring vilka utmaningar lärare kan tänkas möta och 

även vilka möjligheter som finns för att få goda kunskaper om arter. 

 

FN:s globala mål ska vi människor gemensamt sträva mot och det är ett ansvar som ligger hos 

alla. Där står det bland annat att all utbildning ska ge de verktyg som behövs för att utveckla 

ett förhållningssätt för hållbar utveckling (UNDP 2015). I det teoretiska ramverket har det 

tidigare poängterats att artkunskap utgör en grund för att få förståelse för hållbar utveckling 

(Palmberg et al. 2015). I Lgr11 (2017), England´s National Curriculum (2013) och National 

Science Education Standards (1996) finns det liknande redogörelser för naturvetenskapens 

betydelse i ett större sammanhang. Sammanfattningsvis ska naturvetenskapen utgöra en 

kunskapsgrund för att bilda en förståelse för omvärlden samt det som händer nu och i 

framtiden, men även förståelse kring naturvetenskapliga konsekvenser. Trots att Common 

Core förespråkar naturvetenskapens betydelse, finns det som tidigare nämnts motsägelser 

inom landet till användandet av den och att vissa önskar avskaffa den (Carey 2016; Furvik 

2014). Kopplat tillbaka till de mål FN inrättat anser vi att det skapats en kollision i hur målen 

ska uppfyllas om några inte är med och bidrar till dem. Om till exempel intresse för naturen 

försvinner men även artkunskapen, kan det få konsekvenser som leder till att engagemang i 

miljöfrågor och hållbarhetstänk går förlorade (Palmberg 2012). Elever behöver få möjligheten 

att tänka kring frågor som handlar om biologisk mångfald och hållbar utveckling för senare 

öka chansen till att det engagerar sig i dessa frågor menar Ferlin (2014). Det grundläggande 

kunskaperna som visats bland samtliga elever och barn visar att de är likvärdiga och enligt oss 

inte särskilt oroväckande. Amerikanska barn visar däremot inte lika fördjupade kunskaper om 

specifika arter utifrån karaktär och livsmiljöer som svenska elever och engelska barn. Det kan 

vara en antydan på att artkunskap inte lärts ut i samma utsträckning eftersom Common Core 

inte är krav.  

 

I undersökningen har det tidigare nämnts att svenska elever har grundläggande kunskaper om 

djur men att några elever har svårigheter vad gäller naturvetenskapliga begrepp. Det blev 

synligt när de skulle uppge djur utifrån karaktärsdrag och livsmiljöer när vissa inte förstod 

begreppen, såsom däggdjur och vattenyta. En del begrepp kan vara svåra för elever enligt 

Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-García (2013) och därför är det av stor vikt 
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att vi i vår kommande yrkesroll lär ut de korrekta naturvetenskapliga begreppen och att de 

introduceras så tidigt som möjligt.  

 

Entusiasmen sexåringarna hade när de uppgav olika djur upplevde vi som positivt och det 

vore beklagligt att inte ta tillvara på deras början till djupare förståelse. Palmberg et al. (2015) 

menar på att entusiasmen för djur och andra arter är som störst i de yngre åldrarna och senare 

avtar med åldern, därför anser vi att det är viktigt att även befästa kunskaperna från början. 

Det är således av betydelse att ta tillvara på de yngre elevernas intresse så att det inte avtar när 

de blir äldre. Om lärare inte tar tillvara på elevers artintresse kan det leda till det som 

Palmberg (2012) beskriver, att eleverna inte får tillräcklig kunskap för att förstå samband i 

naturen, som kan vara viktiga för att kunna notera förändringar som sker. Tioåringarna visade 

också på samma vetgirighet som sexåringarna kring djur, både vad gäller att uppge olika djur 

och specifika djur. Det kan tyda på att läraren tagit tillvara på deras intresse och använt sig av 

korrekta begrepp.  

 

Lika viktigt som att ta tillvara på elevers befintliga artintresse, lika viktigt är det att fånga in 

de elever som kanske inte har lyckats bilda sig samma intresse. De åttaåringar som 

intervjuades i Sverige upplevdes inte lika intresserade vilket också blev synligt i resultatet. 

För att fånga in elever som kanske inte har intresse för arter finns det olika sätt för att skapa 

motivation. Eftersom media var en av de informationskällor eleverna hämtade sina 

djurkunskaper från, kan IKT i undervisningen vara ett sätt att locka till inlärning. Om det sätts 

i kombination med olika naturvistelser kan det bidra till ytterligare förståelse menar Jiménez-

Tejada, Sánchez-Monsalves och González-Garcia (2013) och Uitto (2016). Vi är eniga med 

författarna att kombinerade inlärningsmetoder kan skapa förutsättningar för att få förståelse. 

Andra vetenskapliga artiklar som behandlats i arbetet redogör också för olika 

inlärningsmetoder så som praktiskt görande i olika miljöer, tankekartor, användning av sinnen 

och experter inom naturvetenskap etc. För att skapa förutsättningar för våra blivande elever 

anser vi att det inte endast går att välja den ena eller den andra inlärningsmetoden, utan 

kombinera dem och forma olika typer av lektioner där olika förmågor utvecklas. Det är också 

viktigt att anpassa metoderna till vem som undervisas. 

 

Varje år firas FN-dagen ute i skolorna, då ser de ofta på någon film som handlar om barns 

rättigheter och därefter målas det vita fina fredsduvor. Det är visserligen inte är något fel med 

det men vi tänker att det går att arbeta med fler utav FN:s globala mål. Det målet som handlar 

om att skydda utrotningshotade arter och den biologiska mångfalden (UNDP 2015) skulle 

kunna vara en, som sedan kan utvecklas i någon form av tematiskt arbete där flera ämnen och 

undervisningssätt är inkluderade.  

 

Ett fåtal av de yngre eleverna uppvisade kunskaper om att människa också är en art. Det är 

viktigt att lyfta kopplingen mellan natur och människa i undervisningen, att vi är en del av den 

och att människan har en aktiv roll i bevarandet av vår jord. I Agenda 21 (Förenta Nationerna 

1993) poängteras vikten av att barn och ungdomar engagerar sig i miljöfrågor så att de senare 

kan bidra till att biologisk mångfald inte försvinner. Det är ändå viktigt att poängtera att 

kunskaper om arter inte automatiskt bidrar till förståelse för hållbar utveckling, men det är ett 
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första steg för att få förståelse vilket både vi och Palmberg et al. (2015) är eniga om. 

Dessutom har vi den linneanska traditionen att förhålla oss till både som ett historiskt motiv 

och kunskapsmotiv (Magntorn & Magntorn 2004).  

 

Orsaker till varför arter ska skyddas och bevaras är många. Det är inte bara för artens rätt att 

finnas till eller för det välbefinnande arter kan ge till människor, utan det finns oändliga 

anledningar till varför bevarandet av arter är angeläget. En anledning är den J. Björklund 

(2008) beskriver om att vissa arter är nyckelarter som kanske inte spelar så stor roll idag, men 

imorgon har de en betydande roll för de klimatförändringar som råder. En del i detta är att 

försöka rädda miljöer för arter som är starka nog och dessutom har förmågan att anpassa sig i 

föränderliga miljöer, menar M. Björklund (2008). Genom att ge elever förmågan att se 

förändringar i naturen runtomkring oss och dessutom ge dem kunskaper om arters betydelse i 

stort och smått, anser vi att vi kan lyckas med en del i vårt blivande läraruppdrag men även 

som människa på jorden. Elevers förståelse för hur de kan verka för en hållbar utveckling, 

skapar goda förutsättningar till att nå FN:s globala mål och därmed en hållbar framtid.  
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BILAGA 1 
 

 

 
 
 

Informationsbrev         2018-01-17 
 
 
Till vårdnadshavare med barn på X-skolan  
 
Hej! 
 
Vi heter Sofie Håkansson och Malin Lindholm och studerar vår åttonde och sista termin till 
grundskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och 
IT. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område 
skall undersökas. Vi har valt att fokusera på artkunskap och önskar därför att intervjua barn 
om djurarter.  
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 
 

 Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

 De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

 Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

 Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber dig/er 
därför fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till ert barns 
klassföreståndare eller lägga tillbaka i kuvertet på ert barns plats i korridoren. 
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på våra mailadresser: 
 
Sofie Håkansson på, xxx@examinationsarbetedel2.se  
Malin Lindholm på, xxx@examinationsarbetedel2.se  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofie Håkansson & Malin Lindholm 

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/
http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/
mailto:xxx@examinationsarbetedel2.se
mailto:xxx@examinationsarbetedel2.se


 

 

 

       
 

 
 
 
 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare angående Sofie Håkansson och Malin Lindholms 
undersökning, som syftar till att intervjua barn om djurarter. 
 
Tag med och lämna till klassföreståndare/ert barns fack senast fredagen den 26/1-2018 
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas.  
 
Ringa in valt alternativ. 
 

 
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 
 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
Datum: _________________________  



 

 

 

BILAGA 2 
 

 

Elevens ålder:     Elevs nummer: 

 

 

Fråga barnen följande frågor. För fråga 1, tillåt eleven en minut att svara.  

 

1. Namnge så många djur du kan. (Fyll i mallen). 

 

2. Var såg du_____________? (Namnge varje djur och fråga eleven var hen sett djuret, 

fyll i mallen). 

 

3. Kan du berätta vilka djur du sett/förknippar med skolan? Var har du sett dem? 

(Mallen). 

 

4. Kan du berätta vilka djur du sett/förknippar med hemma? Var har du sett dem? 

(Mallen). 

 

5. Fråga eleven om de kan namnge ett djur inom varje kategori nedan och fråga dem 

ifall de kan berätta på vilken plats de sett dem. (Fyll i nedan). 

 

Kategori 

 

Namngivet djur Plats 

En fågel 

 

  

Ett litet däggdjur 

 

  

Ett inhemskt djur 

 

  

Ett flygande ryggradslöst djur 

 

  

Ett vandrade ryggradslöst djur 

 

  

Ett jordboende ryggradslöst djur  

 

  

Ett vattenlevande djur 

 

  

Ett djur som lever på vattenytan 

 

  

Ett nattaktivt djur  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BILAGA 3 

 
Elevens ålder:   Elevs nummer: 

 

 

Fråga 1 

Djur 

Fråga 2 

Plats 

Fråga 3 a 

Djur skola 

Fråga 3 b 

Plats skola 

Fråga 4 a 

Djur hem 

Fråga 4 b 

Plats hem 
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