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Abstract 
The intention of this investigation is to find out how to develop children’s way of thinking 
about ecological processes and to pinpoint decisive steps to develop an ecological mind. 
The concluded material is based on qualitative interviews and one lesson with a class.  The 
material is assembled and categorized based on the children’s ecological process logic. The 
result of this investigation shows that the prerequisite for developing tuition is the teacher’s 
knowledge of the children’s individual experience. Based on these the child will be able to 
take in new knowledge and relate it to earlier experiences. A short lesson based on the above 
showed that seven out of eight children increased their knowledge with improved ecological 
thoughts in several steps as a result. 
   My conclusion from this investigation is that age and maturity alone is not of crucial 
importance to children’s ability to develope their knowledge. With the use of the child’s 
experiences as assets the mind can be challenged and development can take place.  
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Sammanfattning 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur barns tankar kring ekologiska 
processer kan utvecklas, samt att ta reda på vad i undervisningen som anses vara avgörande 
för att förmå barn att utveckla sina ekologiska reflektioner. Kvalitativa intervjuer och ett 
undervisningstillfälle ligger till grund för undersökningen. Därefter sammanställdes och 
kategoriserades barnens ekologiska processtankar. Resultatet av undersökningen visar att 
förutsättningen för utvecklande undervisning, är pedagogens kännedom om barnets 
individuella erfarenheter. Det är utifrån dessa som barnet tar emot ny kunskap och sedan 
kopplar ihop den med tidigare upplevelser. Ett kort undervisningstillfälle resulterade i att sju 
av åtta barn kompletterade sina kunskaper och deras tankar om processen utvecklades i flera 
steg. 
   Min slutsats utifrån denna granskning är att ålder och mognad inte är avgörande för ett 
barns förmåga att utveckla kunskap. Då barnets erfarenheter förvaltas och betraktas som 
tillgångar, kan tankarna utmanas och en utveckling ske. 
 
 
 
Nyckelord: barns förmåga, ekologiska processer, pedagogens uppgift, tankeutveckling. 
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1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund  
Naturens lagar råder över allt annat. Varje levande organism och dess livsprocesser står i 
beroende av dessa naturlagar, och ingår på så vis samtidigt i flera av jordens alla kretslopp. 
Efter det att människan blev jordbrukare, för 10 000 år sedan, har fotosyntesen systematiskt 
utnyttjats för mänsklighetens överlevnad. Idag är tempot på denna förbrukning mycket hög 
och konsumtionen av naturtillgångar måste återbetalas för att en hållbar utveckling ska vara 
möjlig. 
   För att våra barn ska bli miljömedvetna också som vuxna, och aktivt beskydda vår natur, i 
stort och smått, måste jag som blivande lärare betrakta den delen av verksamheten i skola och 
förskola som en ständigt pågående lärande. Läraryrket är sedan tidigare, världen över, ansett 
som den viktigaste yrkesgruppen för att i miljöfrågor få världen att ”gå från ord till handling” 
(Åkerblom & Bergenzaun-Abel, 2000).    
   Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till 
förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang 
(Utbildningsdepartementet, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo-94, 1994). För att bli nyfiken på och kunna förstå ekologiska processer 
och naturfenomen är tidigt lärande naturupplevelser, som innehåller utforskning, upptäckter, 
reflektioner och spänning, ett måste. Förutsättningen för att dessa ”expeditioner” ska skapa ett 
fortsatt naturintresse är en väl anpassad verksamhet, där barnens individuella förutsättningar 
tas till vara och betraktas som tillgångar. ”Läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till 

den egna förmågan” (Lpo-94) 
  
 
1.2 Syfte 
Med denna uppsats vill jag undersöka hur sexåringars ekologiska reflektioner och förklaringar 
utvecklas efter ett kort, muntligt undervisningstillfälle.  
 

1.3 Frågeställning 
Hur resonerar barn kring ekologiska processer?  
Kan sexåringar som har andra förklaringar än att löven vissnar, faller av och förmultnar, ändra 
sin uppfattning efter ett undervisningstillfälle? 
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2. Litteratur 
 
 
2.1 Styrdokument 
 
I läroplanens första kapitel, Skolans värdegrund och uppdrag, står det att utbildningen skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo-94). Vidare står det att läsa att 
skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper och att 
skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. I undervisningen är det 
angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett miljöperspektiv får barnen 
möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till övergripande globala miljöfrågor (Lpo-94). 
   Under kapitlet mål och riktlinjer står det att skolan skall sträva efter att varje elev lär sig 
utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ansvarar för 
att varje elev efter genomgången grundskola känner till och förstår de grundläggande begrepp 
och sammanhang inom naturvetenskapliga kunskapsområdena och känner till 
förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang (Lpo-
94).  
 
2.2 Barns inlärning och lärandet om ekologiska processer 

 
Det som påverkar barnens förmåga att lära, är erfarenheter och upplevelser. Dessa är i sin tur 
beroende av vilken miljö barnen vistas i och vilka vuxna de mött, detta oavsett barnets ålder 
eller mognad (Björkman, 2005). Inlärning innebär en förändring av tankestrukturerna och 
resultatet av lärandet beror till stor del på det barnen redan kan (Helldén, 1994). Lärandet kan 
också förklaras som en förändring av barnets självklara attityd till sin omvärld (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999). Det handlar också om att knyta nya erfarenheter till det 
barnen redan kan. Barn måste få uppleva och få sammanhang för att lära, kunskap kan aldrig 
mekaniskt tvingas in i någon (Björkman, 2005). Leicht Madsen beskriver att barn har en inre 
världsbild som barnet själv konstruerar, med hjälp av egna sinnesintryck och aktiviteter. Då 
barnet lär sig nya saker möts den nya kunskapen med den inre världsbilden. Detta kallar 
Leicht Madsen för insiktsmöte (Leicht Madsen, 1999).    
   Då det gäller barns uppfattningar om naturvetenskapliga fenomen, exempelvis ett ekologiskt 
kretslopp, har tidigare forskning påvisat att också här är barnens föreställningar personliga. 
Varje barn tolkar fenomenen utifrån sina individuella förutsättningar (Helldén, 1994). Att 
intressera sig för fenomen i sin omgivning sker därmed på personliga villkor. En del barn 
söker spontant efter kunskap, medan andra behöver hjälp och engagemang av vuxna för att 
upptäcka saker. Det primära handlar inte om att ge barnen kunskap om detta, utan att utveckla 
en medvetenhet. Som sexåring ställer barnet ofta orienterande och kunskapssökande frågor. 
Detta påvisar att barnen då vill veta om den fysiska, sociala och abstrakta världen. Barnet 
ställer frågor utifrån sitt eget behov och får då nytta av sin lärandekompetens (Pramling 
Samuelsson & Mauritzson, 1997).  
   Barnet självt ser sina egna förklaringar som logiska och inser vanligen inte behovet av en 
vetenskaplig förklaring, då den egna tolkningen fungerar bra för att tolka en ekologisk process 
(Helldén, 1994).  Då barn inte förstår eller saknar kunskap om en ekologisk process är det 
vanligt att de, som förklaring, förlägger den till ställen där de inte kan kontrollera vad som 
sker, exempelvis att löven försvinner ner i jorden eller att de virvlar omkring i luften. För 
barnet fungerar detta som en logisk förklaring (Helldén, 1994). Om egna föreställningar ska 
kunna ändras, beror det till stor del på hur undervisningen ställs i relation till elevens tidigare 
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tänkande. En vanlig ståndpunkt bland barn, oavsett ålder, är att det som inte syns, finns inte. 
Därför kan det innebära stora svårigheter för barn att ta till sig ekologiska 
fenomenförklaringar (Helldén, 1994).  
Barnens vardagstänkande är seglivade och för dem de ”rätta” förklaringarna. Det kan innebära 
stora svårigheter att i undervisningen påverka denna föreställning (Helldén 1994). 
Grupparbeten i verksamheten är avgörande tillgångar för insikten om andra och ytterligare 
reflektioner kring ekologiska processer. Förståelsen för ett fenomen underlättas av den helhet 
som uppnås vid ett samarbete mellan barnen. Genom att barnen blir medveten om andras 
perspektiv, reflekterar de också över sitt eget. Barn lär om tankeobjekt genom att 
experimentera med dessa (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997).  
   På väg mot förståelsen av ett ekologiskt kretslopp har barn ofta animistiska uttryck och 
förklaringar. Att besjäla något kan vara att uttrycka sina erfarenheter, vilket ibland är det enda 
sättet för ett barn att förstå. Detta kan betyda att ett barn har kanske inte helt och fullt förstått 
en naturvetenskaplig process, men väl det cykliska tänkandet (Björkman, 2005). Barnen 
kopplar ofta samman sina förklaringar med sig själv och en människocentrerad förutsättning 
(Helldén, 1994). 
   En tidigare studie av barns (tre till sex år) förklaringar på vad som händer med löven då de 
faller till marken, visar att efter ett fem månader långt tematiskt arbete i ämnet, gav barnen 
mer utvecklade förklaringar om den ekologiska processen än tidigare. Barnen hade efter 
temaarbetet förmågan att tänka längre i sina resonemang, och kom på så vis flera led i 
processen, samt använde sig av flera begrepp i sina förklaringar (Björkman, 2005). 
 
 
2.3 Pedagogens uppgift i vetenskaplig undervisning 
 
Inom förskolan är det allmänt vedertaget att barnen ska lära sig om djur, växter och 
allemansrätten. Däremot har naturvetenskapliga fenomen och att påvisa samspel i naturen inte 
alls betraktats som lika självklart. Osäkerhet och för lite kunskap kan vara en förklaring 
(Björkman, 2005). 
   Barn som får stimulerande erfarenheter i förskolan utvecklar sitt tänkande. Barnens tankar 
kan sedan lärare i grundskolan bygga vidare på, och låta tankarna utmanas i olika 
undervisningssituationer. Dessa måste då ske med barnets utgångspunkt i fokus. Framgången 
med undervisningen i ekologiska processer är till stor del beroende av lärarens förmåga att 
knyta an till elevens vardagsföreställningar (Helldén, 1994). Dessa vardagsföreställningar har 
inget med ålder och mognad att göra.  Ålders och mognadstänkandet bland pedagoger tar stor 
plats i verksamheten. Detta bromsar barnens möjligheter till upplevelser, och därmed också 
nya kunskaper (Björkman, 2005). Istället handlar det om att ge barnen möjligheter till 
upplevelser som blir till erfarenheter, då barns engagemang väcks i mötet med omvärlden 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
   Pedagogens viktigaste roll är att väcka intresse, nyfikenhet, undran och att stötta och utmana 
barnen. Därför krävs en stor medvetenhet om varje barns individuella förutsättningar, då 
målet är att påverka varje barns utveckling. Detta lärande handlar inte om att med förklaringar 
övertyga barnet om att saker förhåller sig på ett visst sätt, utan lärandet är en social process 
där barn också lär av varandra. Att möta en pedagog som utmanar barnet att tänka vidare, 
eller att tillsammans med kamrater diskutera och utforska, motiverar barnet att överge 
missuppfattningar och söka efter bättre lösningar. Samarbete mellan barnen är en av 
förutsättningarna för upptäckande inlärning och en utveckling av det kreativa tänkandet 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
Roger Osborn (från Harlen, 1996) skriver att det som lärare är av största vikt att lägga ner 
särskild omsorg på att sätta sig in i barnens idéer om det aktuella ämnet. Kunskapen och 
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respekten för barnens idéer är nämligen helt avgörande för hur läraren med försiktiga steg ska 
kunna vända och vrida på dessa idéer, för att så småningom nå fram till vetenskaplig kunskap 
som fullt ut accepteras av barnen. Detta måste ske genom att tillsammans med barnen 
resonera, experimentera och kommunicera. 
   I en undersökning om undervisningens betydelse för utveckling av barns tankar kring 
naturfenomen, menar författaren, att man genom att vara utomhus när man undervisar om 
naturen, kan öka barnens förståelse för vad som händer på hösten. Denna undersökning 
grundar sig på jämförelser om barnens kunskap om hösten, före och efter 
utomhusundervisning (Nilsson, 2004). 
    Experimenterande i undervisningen leder inte automatiskt till ny kunskap, om man inte 
utgår från barnets tänkande, och utmanar det (Helldén, 1994). I barns lärande om ekologiska 
processer är det viktigt att diskutera varför vi gör experiment, annars finns risk att de 
uppfattas endast som en lustfylld aktivitet. Barn behöver alltså hjälp att se samband för att 
förstå varför vi gör experimentet eller utforskningen (Björkman, 2005).  
   Det är alltför ofta som barn ”lämnas” med sina egna föreställningar, och på så sätt inte alltid 
når fram till goda vetenskapliga förklaringar. Osborn (från Harlen, 1996) betonar vikten av att 
”klara upp” dessa egna föreställningar då de i annat fall kan bli bestående och spärra vägen 
för de vetenskapligt godtagbara begreppen. På detta vis försvarar Osborn den tidiga 
vetenskapliga träning som av många anses vara oklokt. Han menar att ”vi måste grunda vår 
undervisning på realistiska antaganden om inlärningsprocessen och utgå från vår begränsade 
kunskap om barns tankar” (Harlen, 1996).  Barns tänkande har betydelse för vad de förstår 
och uppfattar. För att som pedagog förstå mer om barns värld och barns tankesätt, kan 
intervjuer vara ett tillvägagångssätt. Avsikten med dessa samtal är att få barnen att dela med 
sig av sitt tankesätt, så att pedagogen kan använda sig av det som utgångspunkt i barnets 
lärande. Lärandet blir då en fråga om att utvidga barnets värld (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2000). 
 
”Att både ha ämneskompetens inom det område man skall arbeta med, och en gedigen 

förståelse för barn och deras värld är antagligen de bästa kännetecknen på en professionell 

pedagog.” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999:118). 
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3. Metod 
 
3.1 Urval 
Studien utfördes i en förskoleklass där jag är igenkänd av barnen. Därefter är de åtta barn som 
deltagit i undersökningen slumpvis utvalda.  
   Då jag valde att undersöka sexåringars tankar kring en ekologisk process, var det angeläget 
att välja ett ämne som jag visste att barnen hade erfarenhet av. Alla barn har erfarenhet av att 
löven faller från trädets grenar på hösten. Skolgården är omgiven av stora träd och de flesta av 
träden hade fällt sina löv då jag besökte barnen vid det första av tre tillfällen.  
    
    

3.2 Datainsamlingsmetod  
För att genomföra den här undersökningen har jag använt mig av kvalitativa intervjuer 
(Johansson & Svedner, 2006) som genomfördes individuellt med varje barn vid två olika 
tillfällen, med ca en veckas mellanrum. Ett par dagar efter första intervjutillfället undervisade 
jag barnen i vad som händer med trädet, löven och masken i ett slutet kretslopp.   
   Vid första intervjutillfället grundade sig vårt samtal enbart på barnens tidigare erfarenheter, 
vilka jag inte visste något om. För att ta reda på barnens tankar om en ekologisk process bad 
jag dem berätta om hösten, hur det kommer sig att löven faller från träden och vad som sedan 
händer med löven. Jag ville på detta sätt undersöka vilka steg i processen som barnen hade 
någon uppfattning om, samt ta reda på vilka förklaringar barnen använde sig av för att 
redogöra för dessa. Utifrån barnens svar ställde jag följdfrågor för att undersöka om dessa 
ledde till fortsatta reflektioner.   
   Efter ett par dagar, vid mitt andra besök, fick barnen undervisning om det kretslopp som ett 
lövs förmultnande ingår i. Barnen informerades om trädets, lövets och maskens olika roller 
och samverkan i ett slutet ekologiskt system. 
   En veckas tid efter första intervjutillfället och alltså fem dagar efter undervisningstillfället, 
träffade jag barnen för tredje gången. Jag intervjuade dem då än en gång, under samma form 
som vid det första intervjutillfället.  Denna gång för att undersöka hur barnen hanterade den 
fakta de fått vid undervisningstillfället, i förhållande till deras tidigare berättelser. Också den 
här gången bad jag barnen berätta om hur det kommer sig att löven faller från trädet på hösten 
och vad som händer med lövet. Barnen fick följdfrågor även denna gång, för att utmanas i 
tanken. 
    Efter denna andra intervju, jämförde jag individuellt barnens förklaringar med deras 
tidigare resonemang kring denna ekologiska process. Detta för att undersöka om deras 
förklaringar utvecklats efter undervisningstillfället, eller om barnen helt eller delvis höll fast 
vid det tidigare resonemanget.  
 
 

3.3 Procedur 
Undersökningen föregicks av en förfrågan till föräldrarna, två veckor innan mitt planerade 
första besök. Via ett brev, där jag upplyste om vad undersökningen skulle handla om, 
informerades föräldrarna om att undersökningen endast skulle användas till mitt 
examensarbete. I denna skrivelse meddelades också att intervjuerna skulle spelas in men att 
resultatet inte skulle bli möjligt att koppla till enskilda barn, samt att det för barnen skulle 
komma att vara frivilligt att delta. I brevet bad jag föräldrarna att ta ställning till om de tillät 
att deras barn blev intervjuade, samt att lämna tillbaka detsamma, undertecknat, till 
klassföreståndaren vid ett på brevet angivet datum.  
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Min tanke var att ett icke tillbakalämnat brev kan vara ett sätt för föräldrarna att inte behöva ta 
ställning, eller att inte behöva neka till att låta sitt barn delta i undersökningen. De sedan 
inlämnade och undertecknade breven utgjorde den slumpvis utvalda skaran barn som ingick i 
undersökningen. För barnen förklarade jag, vid båda intervjutillfällena, att anledningen till att 
inte alla blev intervjuade, var tidsbrist. 
   Vid varje intervjutillfälle tillfrågades varje barn om de ville delta. Barnen informerades om 
att samtalen spelades in och jag klargjorde att det var för att jag skulle kunna lyssna på det vi 
pratat om, vid ytterligare tillfällen. Barnen tillfrågades om de accepterade att samtalen 
spelades in, och samtliga var positiva till det. 
   Vid båda intervjutillfällena träffade jag barnen enskilt, barnen lämnade alltså den pågående 
verksamheten för att samtala med mig i ett intilliggande rum som var väl känt för barnen. Vi 
satt mitt emot varandra med ett bord emellan. På bordet fanns ett papper med mina stödfrågor 
och en mp3-spelare som användes för att banda vårt samtal.    
   Jag hade klart för mig vad jag ville undersöka med mina frågor, och jag försökte att leda 
samtalen till de för mig mest intressanta frågorna. Detta måste ske på ett samtalsmässigt vis 
för att barnen ska uppfatta att jag är intresserad av att veta vad de tänker, och att jag alltså inte 
är ute efter några ”rätta svar”.  
 
3.3.1 Första intervjutillfället 
Vid mitt första besök, som också var samma dag som första intervjutillfället, presenterade jag 
mig för hela barngruppen, detta trots att barnen känner igen mig. Jag berättade att jag hade 
fått en mycket spännande uppgift i min skola, nämligen att lyssna på sexåringar då de berättar. 
Jag förklarade för barnen hur intervjuerna skulle komma att gå till, att jag skulle prata med 
dem en och en i ett annat rum, och att jag också skulle komma tillbaka ytterligare två gånger. 
   Målet med denna första intervju var att få kunskap om vad barnen hade för erfarenheter 
kring ekologiska upplevelser och att få ta del av deras tankar kring detta. För att komma in på 
rätt spår i vårt samtal inledde jag med ett konstaterande över vädret denna dag, som var 
gråmulen och blåsig. På olika sätt, individuellt med barnen knöt jag an till att det var lite kallt 
ute, och undrade om de visste vad årstiden kallades. Då vi tillsammans konstaterat att det var 
höst kunde mina tänkta frågor bli en fortsättning på samtalet.  
   Frågorna handlade sedan om hur man vet att det är höst, hur det kommer sig att löven faller 
från träden och vad som händer med löven då de hamnar på marken. För att hålla fast vid det 
ekologiska tänkandet, och få en inblick i om barnen hade andra erfarenheter av sådana 
upplevelser, hade jag också frågor som handlade om komposten. Detta var också en 
ytterligare väg att eventuellt nå fram till tankarna på maskens eller andra nedbrytares roll i den 
ekologiska processen.  
   Under samtalets gång var jag noga med att använda samma ord och uttryck för väsentliga 
begrepp, som det intervjuade barnet använde sig av. Detta för att visa respekt för, och knyta 
an till de föreställningar barnet hade. 
   Varje intervju höll på i genomsnitt i tio minuter, och avslutades med att jag frågade om 
barnet kunde tänka sig att hjälpa mig ytterligare en gång med att berätta för mig då jag har 
frågor. Det som avgjorde när intervjun skulle avslutas var i första hand barnets intresse, men 
också innehållet i svaren på frågorna, kunde ibland avgöra ett avslutande. Detta skedde vid ett 
par tillfällen, då barnet som intervjuades berättade mycket tydligt och utförligt redan från 
samtalets början och då till stor del utan hjälp av följdfrågor från mig.  
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3.3.2 Undervisningstillfälle 
Målet med mitt besök den här gången var att skapa förståelse för att, och hur ett löv ingår i en 
ekologisk process och att barnen skulle uppfatta det cykliska i min berättelse. För att bekräfta 
de begrepp och förklaringar barnen använde sig av vid det första intervjutillfället, var jag noga 
med att nyttja dessa i min undervisning. Då några av barnen använde sig av begreppet löv, 
och några nämnde begreppet blad i sina reflektioner, använde jag avsiktligt de båda orden 
omväxlande. Vid den första intervjun svarade barnen, att löven blåser av och en del också att 
löven blåser bort. Därför valde jag att också ta med det som en del av anledningen till att 
löven lossnar från trädet, i min berättelse  
   Då tiden begränsade mina möjligheter för att göra denna faktainformation till en utomhus-
erfarenhet för barnen, var jag angelägen om att göra denna berättarstund till en upplevelse. 
Barnen känner igen mig, men att jag skulle komma till dem en särskild stund på dagen och att 
jag hade något att berätta för dem, var en särskild händelse i verksamheten. Den begivenhet 
jag märkte att barnen upplevde, bara genom mitt besök, var jag mån om att förvalta genom att 
skapa spänning och förundran i det jag berättade. 
   På morgonen kom barnen in i ett klassrum som endast var upplyst av fyra stearinljus, på 
golvet, i mitten av samlingsringen. Barnen satte sig under tystnad på sina platser i en ring runt 
ljusen och väntade på att berättelsen skulle börja. Med låg röst förklarade jag för barnen att 
det jag nu skulle berätta var ganska mystiskt, och att jag gärna ville berätta det för just dem, 
eftersom jag vet att sexåringar är så bra på klurigheter. Jag bad dem att blunda och tänka på 
ett stort träd. Ett träd som har en stor tjock stam, långa grenar och fullt med gröna löv. Jag bad 
dem också tänka på marken som trädet stod på. Så fick barnen sakta öppna sina ögon igen och 
de uppmanades att fortfarande tänka på sitt träd. Nu skulle de få höra om det mystiska med 
just deras träd, och de skulle också komma ihåg, att allt jag berättade var sanning! 
   Fortfarande under mycket dramatik och med stearinljusets dunkla sken som stämnings 
höjare, fick barnen sedan ta del av följande fakta, vilket berättades fritt, med hjälp av stödord.  
   På sommaren suger trädet upp vatten, som finns nere i den nyttiga jorden, med sina rötter. 
Det är det som trädet har sina rötter till. Vattnet kommer upp i stammen och ut i grenarna och 
sedan vidare ut i bladen. Bladen behöver också vatten för att kunna växa och leva, precis som 
trädet, därför finns särskilda vattenkanaler från grenarna, till bladen. På hösten händer det 
något konstigt med trädet, för trots att ett träd inte kan tänka, (vilket barnen höll med om) så 
vet trädet att det snart ska bli vinter. På vintern fryser vattnet i jorden – det som trädet behöver 
- till is. Rötterna kan inte suga upp is. Därför börjar trädet, redan på hösten att spara på vattnet 
som fortfarande finns kvar. Trädet kan inte längre dela med sig av vattnet till bladen, utan 
måste spara på vattnet så mycket som det bara går, för att kunna överleva hela långa vintern. 
Vattenkanaler till bladen stängs, så att inte vattnet försvinner den vägen. När bladen inte får 
något vatten vissnar de, ändrar färg och faller av. 
   Berättelsen fortsätter med att om det blåser den dagen då löven faller av så kan det hända att 
några löv blåser bort och några hamnar på marken, under trädet. Det är faktiskt bra att löven 
faller av, för nere i marken, bland rötter och jord finns daggmasken. Och den väntar på att 
löven ska falla från träden, eftersom det är mat för maskarna. Här fick jag göra ett kort avbrott 
för att visa en bild på en daggmask, då ett barn inte förstod ordet daggmask, utan undrade vad 
det var för skillnad på mask och daggmask. Jag valde att visa bilden för alla barn. 
   Masken lever nere i jorden där den gräver gångar och hålor. När det blir natt, då ger sig 
daggmasken ut på bladjakt. Den tycker om att vara där det är fuktigt, och på höstnätterna är 
det ofta fuktigt ute. Då kryper daggmasken upp på marken och letar reda på gamla blad med 
sin pyttelilla mun. Den kan inte se, men den känner sig fram och kanske luktar den sig fram 
till var maten finns. Vi blundade alla, och knep ihop ögonen hårt för att förstå hur mörkt 
masken har det hela tiden. Sedan drar den ner bladet i en av sina gångar och äter upp dem där.  
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   Det fiffiga med masken är att den både städar i naturen och ger naturen nyttig jord tillbaka, 
för när masken har ätit upp ett helt löv, då kan man ju förstå att den blir bajsnödig. Det 
masken bajsar ut är nyttig jord som trädet behöver för att kunna växa. 
   Avslutningsvis sammanfattade vi det hela med att konstatera att masken behöver trädet, 
med alla löven, och trädet behöver masken som gör nyttig jord till trädet.  
    
3.3.3 Andra intervjutillfället 
Vid det andra intervjutillfället träffades vi under samma ordning som vid den första intervjun.  
Jag påpekade för barnen att vi ju träffats ett par gånger tidigare, och att det nu var dags för 
dem att återigen berätta för mig. Barnen tillfrågades om de ville hjälpa mig med att svara på 
frågor, och om det var i sin ordning att jag bandade samtalen. Jag berättade ännu en gång att 
bandningen var till för att jag skulle kunna lyssna fler gånger på det de skulle komma att 
berätta. Samtliga gav sitt medgivande och var positiva till att bli intervjuade. 
   Målet med denna intervju var att genom liknande frågor som vid första tillfället, ta reda på 
hur barnens reflektioner kring ekologiska processer såg ut efter undervisningstillfället.  
   Den här gången återkopplade jag i början av samtalet till att jag varit på besök och berättat 
något för dem, och att det nu var deras tur att berätta för mig. Jag nämnde inte något om vad 
jag pratat om vid undervisningstillfället, utan gick efter den lilla introduktionen direkt på 
första frågan. Barnen blev då ombedda att berätta för mig hur det kommer sig att löven faller 
från träden när det blir höst. Jag spann vidare på de reflektioner som barnen delade med sig 
av, i form av följdfrågor, som liknade de frågor som jag ställde vid första intervjun. Också 
denna gång var jag noga med att återanvända de begrepp och ord som barnen använde sig 
utav, av samma anledning som vid första intervjutillfället.  
   Den här gången varierade tiden för intervjuerna mellan 4-9 minuter. Jag uppfattade det som 
att barnen hade mera klart för sig vad de hade att berätta och när de själva ansåg att de berättat 
färdigt. Detta märktes genom att barnen annonserade detta på olika vis, en del talade om att de 
inte visste mer, någon beskrev det hela som ett slutet kretslopp och i slutet på de sista 
meningarna ändrades tonläget och blev ljusare, som när en vers eller saga avslutas. Innan 
barnen lämnade intervjun, ställde jag två direkta frågor vid detta andra tillfälle. Jag undrade 
om trädet behöver masken. Då barnen svarat på det, kom följdfrågan om masken behöver 
trädet. Vid de tillfällen då barnen svarade att masken och trädet var beroende av varandra, bad 
jag barnen beskriva på vilket sätt. 
   Jag märkte flera gånger vid detta intervjutillfälle att barnens svar växte fram, ändrades och 
utvecklades under samtalets gång till en reflektion där processen beskrivs i flera led. Ett 
exempel är att tre av barnen svarade att löven faller från träden för att det blåser. På min 
följdfråga, om det är vinden som gör att löven faller ner svarade barnen nej, det är trädet som 
bestämmer.  
 

 
3.4 Databearbetning 
Då intervjuerna transkriberades valde jag att bara skriva ner den del av intervjun som 
undersökningen åsyftade. Detta för att göra materialet så överskådligt som möjligt. 
Inledningsfrågor och avslutningsfraser finns alltså inte med i det skrivna materialet. I någon 
av intervjuerna har jag även valt att utesluta en del av samtalet om ligger mitt i intervjun då 
denna inte var relevant för undersökningen. 
 
3.4.1 Kategorisering av svar utifrån barnens förklaringar 
För att skapa en överblick av hur barnen har svarat, har jag valt att dela upp svaren i fyra olika 
kategorier: 
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a) Fantasiförklaringar: svar där barnen förklarar med hjälp av fantasi, ibland 
uppblandat med vardagsförklaringar.  

b) Vardagsförklaringar: förklaring med hjälp av vardagliga begrepp, det är endast 
vindens förtjänst att löven lossnar från trädet. Masken eller andra nedbrytare har ingen 
avgörande roll, processen stannar vid att löven försvinner.  

c) Delvis cyklisk förklaring: förklaringar där någon form av cyklisk tolkning ingår. Om 
än inte helt sluten sådan, och inte nödvändigtvis trädet – lövet - masken – jorden. 
Processen går ett eller flera steg längre än vid vardagsförklaringar  

d) Cyklisk förklaring som innehåller ett slutet kretslopp: förklaring där en tydlig 
medvetenhet om olika delar i processen framgår, där det handlar om trädet – lövet – 
masken - jorden i ett samband där nedbrytning äger rum och omvandling av materia 
sker. 
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4. Resultat 
 

4.1 Hur resonerar barn kring ekologiska processer?  
 
De barn som intervjuades i den här undersökningen hade olika förklaringar på den ekologiska 
process jag bad dem beskriva. För att presentera det resultat jag kommit fram till kommer jag 
att använda mig av de kategoriseringar som jag beskrivit ovan. Resultatet från det första 
intervjutillfället ger mig alltså svar på denna första frågeställning. 
 

4.1.1 Första intervjutillfället 
 
4.1.1.1  

Fantasiförklaring  
Ett barn (1) 
Det som barnet hade erfarenhet av, att löven ramlar till marken, förklarades med 
vardagsförklaring. Det som inte kunde kopplas till egna erfarenheter, som reflektionen över 
vad som händer med lövet då det fallit till marken, förklarades med hjälp av fantasi.  
Angående att löven faller: löven lossnar från grenarna ”för det blåser”  
Angående lövens försvinnande: ”dom kommer upp till grenarna. Flyger, eller växer upp. I 
trädet igen” 
  
4.1.1.2 

Vardagsförklaring 
Fem barn (2,3,4,5,6) 
Reflektionerna på vad som sker med löven sedan de fallit till marken, var att förpassa hela den 
frågan till en plats som inte var tillgänglig. Processen går inte längre än till att lövets 
försvinnande förklaras med att de blåser bort.  
Angående att löven faller: löven ramlar från träden för att ”det blåser”.  
Angående lövens försvinnande: ”de kanske blåser bort” eller ”blåser i väg”. 
  
4.1.1.3 

Delvis cykliska förklaringar 
Två barn (7,8) 
Reflektionerna utgår från yttre omständigheter som väder, men också löven och trädet finns 
med i tanken. Processen går sedan vidare, det händer något med löven så att de försvinner ner 
i marken. Masken förklaras som en nedbrytare. 
Angående att löven faller: ”de ramlar ner när det blir kallare”… ”U-mm för att dom inte 
sitter fast längre på träden”. ”Ja, för dom inte håller sig i. De kanske sitter lite kvar och sen 
ploppar de av. Och ramlar ner till marken”  
Angående lövens försvinnande: ”dom löses upp jag vet inte, de kanske åker ner i marken”… 
”det blir så blött och så blir det jordigt. De kanske ramlar ner under marken. Jag vet inte”. 
Ytterligare en del av processen beskrivs i samtalet om komposten; ”Den… vi har massa 
maskar och så blir det jord”… ”för de äter massor av grejer som vi har slängt i där”... ”Ja, så 
blir det jord som de bajsar ut”. 
 
4.1.1.4 

Cykliska förklaringar som innehåller ett slutet kretslopp 
Ingen av barnen hade förklaringar som platsade här. 
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4.1.1.5 Sammanställning av resultat från första intervjutillfället 
Detta första intervjutillfälle ger en bild av att barnen har förklaringar som fördelar sig över de 
tre första kategorierna.  
   Majoriteten, fem barn, hamnar i kategorin vardagsförklaringar, där barnen beskriver att 
löven faller ner för att det blåser, och att de sedan försvinner genom att blåsa bort. Den delen 
av processen som de inte kan förklara, hur löven försvinner, förlägger de på ett ställe där de 
inte kan kontrollera vad som sker. Processen stannar vid att löven försvinner. 
   Ett av barnen använder sig delvis av fantasiförklaringar, som blandas eller föregås av 
vardagsförklaringar. 
   Två av barnen hamnar i kategorin delvis cykliska förklaringar. Deras förklaringar beskriver 
en process, men det cykliska tänkandet är inte helt slutet.  
   Resultatet av denna första del av undersökningen visar att barnens ålder och utveckling inte 
är avgörande för hur de tänker kring ekologiska processer. Istället resonerar de utifrån tidigare 
erfarenheter, vilket är utgångspunkten i deras förklaringar. Utifrån dessa bygger de sedan 
vidare i sitt resonemang kring vad som händer i den ekologiska processen, och varför. 
 
 
 

4.2. Kan sexåringar som har andra förklaringar än att löven vissnar, faller 

av och förmultnar, ändra sin uppfattning efter ett undervisningstillfälle?  
 
För att få svar på denna andra frågeställning använder jag mig av intervjuresultatet från andra 
intervjutillfället. Barnens svar placeras nu återigen, utifrån förklaringar, i kategorier som 
tidigare. Resultatet av barnens placering vid detta tillfälle jämförs med den individuella 
placeringen vid första tillfället. Därav kan jag sedan utläsa i vilken utsträckning de ändrat sin 
uppfattning om den ekologiska processen som jag undervisat om.  
 

 
4.2.1 Andra intervjutillfället 

 

4.2.1.1 Fantasiförklaring 
Ett barn (1) 
Det barn som vid första tillfället svarade med fantasiförklaring, håller fortfarande fast vid 
tidigare tankar kring hur det kommer sig att löven lossnar från trädet. Det som förändrats i 
reflektionen är att processen kommer runt, men utan sammanhängande förklaring, och med 
hjälp av fantasiförklaring. Det cykliska tänkandet har dock tillkommit sedan den första 
intervjun, men fortfarande blandas alltså fantasi och cykliskt tänkande.  
Angående att löven faller: ”För det blåser, blåser neråt. Och sen”… 
Angående lövets försvinnande: ”Myran tar ju det. Till trädet som han äter, så blir det ny 
jord”... ”För den bajsar”. 
Angående vad som händer med trädet då vattnet frusit till is: ”och trädet behöver myran 
på vintern, suger upp den”… ”på vintern finns ju inget vatten, blir ju till is, så då behöver 
trädet myran och myran behöver trädet. Så”…”myran har ju trädet men han behöver ju 
myran”… 
 ”Den (trädet) har ingen mat… Har den inte… det är därför dom suger upp myran”. 
 
4.2.1.2 Vardagsförklaring  
Ingen av barnen hade förklaringar som platsade här. 
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4.2.1.3 Delvis cykliska förklaringar 
Fem barn (2,3,4,5,6) 
Fyra barn som vid första intervjutillfället hade vardagliga förklaringar hade nu lämnat dessa 
till stora delar. Tre av dem svarade också vid detta tillfälle att löven blåser av trädet, men på 
en direkt följdfråga, om det var vinden som gjorde att löven faller av, eller under samtalets 
gång förklarar fyra av de fem barnen att det är trädet som bestämmer att löven ska falla av.  
 ”Den (masken) väntar tills dom (löven) kommer ner”... ”och dra ner det… I ett stort hål” 
 ”den blir tjock och bajsar ut. Jord. Så trädet får nya löv”… ”För masken bajsar ju ut jord och 
trädet gör så att löv åker ner”. 
 
 
4.2.1.4 Cykliska förklaringar som innehåller ett slutet kretslopp 
Två barn (7,8) 
 
De två barn som vid det första intervjutillfället svarade med delvis cykliska förklaringar 
kunde nu svara med fullständig redogörelse för att och hur ett löv kan ingå i ett kretslopp. De 
relaterade till trädet, masken och jorden:  
”Det är för att trädet inte låter bladen få vatten. Och sen släpper det av dem typ som att… den 
puttar av dom fast den inte gör det. Utan dom bara ramlar av”. 
Angående lövets försvinnande: ”När det är nere på marken? Då ligger det där tills det blir… 
vinter. Gör det. Och … daggmaskarna tar det och äter upp det”…”Dom drar ner det i marken 
och sedan äter det. Gör dom”... ”dom bajsar ut det så blir det ny jord till trädet”.  
   ”… och masken behöver trädet för löven är daggmaskens mat och daggmasken bajsar ut ny 
jord så trädet kan leva. Så det inte blir ruttet eller nåt sånt och ramlar”...  
 
 
4.2.1.5 Sammanställning av resultat från andra intervjutillfället 
Detta resultat visar att jämförelsevis med det första intervjutillfället, har alla barn utom ett, 
lämnat den tidigare kategorisering som de hamnade i efter första intervjutillfället. De fem 
barn som tidigare tillhörde kategorin vardagsförklaringar tillhör nu kategorin delvis cykliska 
förklaringar. Efter undervisningstillfället reflekterar de ett eller fler steg längre i processen. 
Det blir tydligt under samtalets gång att de förstår att där är ett ömsesidigt beroende trädet och 
masken emellan. 
   De två barn som till hörde kategorin delvis cykliska förklaringar har lämnat den och tillhör 
nu kategorin cykliska förklaringar som innehåller ett slutet kretslopp. Deras tidigare 
förklaringar har nu utvecklats och de beskriver ett sammanhang som utgör ett slutet kretslopp.  
   Det barn som använde sig av fantasiförklaringar håller fast vid dessa. En utveckling av 
reflektionerna har dock skett. Förklaringarna visar en förståelse för att där finns samband 
mellan träd, löv, något djur och jord.  
   Slutsatsen av denna undersökning visar att ett undervisningstillfälle kan hjälpa barn i 
sexårsåldern att ändra sina uppfattningar om ekologiska processer. I undersökningen blir det 
tydligt att utöver fakta som barnen fått vid undervisningstillfället, är det fortfarande de 
tidigare erfarenheterna som barnen har att utgå ifrån.  
   De sju barn som hade en utvecklad reflektion från början, i form av vardagsförklaring eller 
delvis cyklisk förklaring, hade lätt att plocka in ny fakta i den första förklaringen, och på så 
vis utveckla den. 
   Det barn som använde sig av fantasiförklaringar höll, efter undervisningstillfället 
fortfarande fast vid dessa förklaringar. Barnet plockade in delar av nyvunnen fakta i sin 
reflektion, och då uppblandat med fantasiförklaringar.   
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5. Diskussion 
 
5.1 Tillförlitlighet 
Då jag ser till reliabiliteten i mitt arbete, ser jag ingen möjlighet att vidta åtgärder för att mäta 
den, men det finns några omständigheter som jag vill ta upp som synpunkter på 
tillförlitligheten i mitt arbete. En av faktorerna är min ovana att intervjua barn. Jag har tagit 
del av litteratur (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000) för att genomföra intervjuerna så 
väl och genomtänkt som för mig var möjligt. Svårigheten var, tyckte jag själv, att behålla den 
samtalsmässiga stämningen, som jag beskriver i avsnittet Procedur, genom hela intervjun. Vid 
transkriberingen upplevde jag att jag vid några tillfällen missat att ge barnen tid, och ibland 
missat följdfrågor, som i efterhand upplevdes som självklara. 
   Den andra faktorn som har med tillförlitligheten att göra, handlar om resultatdelen. Vid 
andra intervjutillfället har de fem barn som tidigare hamnade i kategori b, 
vardagsförklaringar, nu enligt min tolkning lämnat dessa för att istället tillhöra kategorin c, 
delvis cykliska förklaringar. Två av barnen skulle dock fortfarande kunna finnas kvar i 
kategori b, då de i sina förklaringar växlar mellan dessa båda kategorier. Anledningen till att 
jag väljer att placera dem i kategori c är att de också kommit ett eller flera steg längre i sin 
processreflektion än tidigare.  
   Dessa båda faktorer hänger ihop med en tredje som jag också vill kommentera med 
anledning av tillförlitligheten. Två av de fem barnen som nämndes ovan, berättar mindre 
spontant än vid första intervjutillfället. Ibland tystnar de helt då jag ställer följdfrågor, men de 
svar de ger visar på att en utveckling i deras processtänkande har skett. Det jag spontant 
undrar, och egentligen hade velat undersöka närmare är om deras tystnad beror på att 
vardagsföreställningen trots allt känns som det mest logiska för dessa barn. Deras svar kanske 
ser ut som de gör, just för att de minns berättelsen från undervisningstillfället och då tror att 
de vet vad jag förväntar mig för svar. Men själva kanske de inte alls är övertygade. Om de 
vågade, eller om samtalet hade inbjudit mer till diskussion, kanske de skulle hålla kvar vid 
sina vardagsförklaringar. Detta ledde till att jag, i alla fall i en av intervjuerna med dessa båda 
barn, ställde ledande frågor genom att jag i samtalet kom med förslag på svar, då barnet 
tystnade, för att liksom hjälpa det barnet. 
    
5.2 Sammanfattning av resultat 
Jag valde att använda mig av ett undervisningstillfälle i undersökningen, för att ta reda på, om 
jag, med ganska enkla medel, skulle kunna påverka barnens tankar om den ekologiska 
processen som ett kretslopp innebär. Detta för att det här är ett ämne, som av många 
pedagoger betraktas som svårt (Björkman, 2005) och som, samtidigt, av övriga mänskligheten 
betraktas som livsavgörande. 
   För att genomföra givande undervisning, är samtliga författare som jag tagit del av överens; 
det handlar om att med respekt utvidga barnets värld genom att utmana barnens tankar 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, Helldén, 1994, Harlen, 1996). Genom den första 
intervjun satte jag mig in i barnens förkunskaper, för att sedan ha det som utgångsläge vid 
undervisningstillfället (Harlen, 1996, Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 
   Min kategoriseringsmodell visade att sju av de åtta barnen gjorde framsteg i sina ekologiska 
tankar. Med framsteg menar jag att barnens ekologiska tankar utvecklats, så att de nu tänkte 
ett eller flera steg längre än tidigare. Barnen hade alltså tagit till sig fakta och plockat in den 
som komplement i sina egna tidigare föreställningar. Nya erfarenheter kunde alltså knytas till 
det barnet redan kunde (Björkman, 2005, Leicht Madsen, 1999).    
En del fakta ändrade helt på tidigare uppfattningar, exempelvis den att det är trädet och inte 
uteslutande vinden som gör att löven lossnar från grenarna. Inlärningen innebar en förändring 
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av tankestrukturerna och resultatet av lärandet berodde till stor del på det barnen redan kunde. 
Varje barn tolkade fakta utifrån sina individuella förutsättningar (Helldén, 1994) och en 
förändring av barnets förgivet tagna attityd omvärlden hade alltså skett (Pramling Samuelsson 
& Sheridan, 1999).  
   Det jag funderar på är om detta enda undervisningstillfälle kan betraktas som en upplevelse 
och erfarenhet, då ämnet är i det optimala fokus som rådde då jag berättade om trädet, löven, 
masken och jorden. Den tanken väcktes hos mig av konstaterandet att lärande inte handlar om 
att med förklaringar övertyga barnen om att saker förhåller sig på ett visst sätt (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999). Ett undervisningstillfälle som detta, som föregås av en 
intervju, då barnets berättelse är intressant och viktig, kan kanske inte betraktas som en 
förklaring. Men det är heller inte det optimala sättet att lära om ekologiska processer. Tidigare 
undersökning visar att lektioner som hålls utomhus ger möjlighet till förändrade reflektioner 
hos barn (Nilsson, 2004).  
   Jag menar att utomhusvistelse, experiment och grupparbeten i samband med utforskning av 
ekologiska fenomen är helt oslagbart då det gäller inlärning av ekologiska fenomen. Dessa 
bör aldrig uteslutas. Men efter min undersökning vill jag absolut hävda att en muntlig 
genomgång av en ekologisk process också ger resultat i form av utvecklade tankesätt hos 
barn. Men bara om utgångspunkten är barnens förkunskaper, och dessa måste då aktivt 
undersökas (Helldén, 1994). Därför bör detta undervisningssätt betraktas som ett komplement 
och ett bättre alternativ än att helt utesluta ämnet i undervisningen. Jag menar att denna 
undersökning också bekräftar att barns engagemang väcks i mötet med omvärlden (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999). 
 
 

5. 3 Slutsats 
Tidigare upplevelser som bearbetas och blir till reflektioner och erfarenheter är helt avgörande 
för barns tankar om ekologiska processer. Dessa faktorer fungerar som utgångsläge i barnets 
möjligheter till ett fortsatt och utvecklat lärande. Ålder och mognad har inget med dessa 
erfarenheter att göra.  
   Det är pedagogens uppgift, enligt min tolkning av läroplanen, att sätta sig in i hur varje 
barns utgångsläge ser ut och att ta ställning till hur dessa på bästa sätt kan förvaltas i lärandet 
om naturvetenskapliga fenomen.  
   För att utmana barnets tankar, måste barnets reflektioner bemötas med respekt, och 
betraktas som en tillgång. Genom att sedan i undervisningen ge barnet möjligheter till 
upplevelser, utforskningar, experiment, diskussioner och grupparbeten, kan en utveckling av 
barnets tankesätt ta sin början. 
   Resultatet av denna undersökning visar, att ett undervisningstillfälle som innehöll muntliga 
fakta, i klassrummet, medverkade till att sju av åtta barn utvecklade sina tankar kring den 
ekologiska processen. Det barn som använde sig av fantasiförklaringar höll fast vid dessa, om 
än med lite inblandning av vardagsföreställningar och delvis cykliskt tänkande. 
   Jag påstår, att just det barn, som också efter andra intervjutillfället tillhörde kategorin 
fantasiförklaringar, gjort stora framsteg i sina ekologiska reflektioner. Enligt min mening är 
det resultatet det mest intressanta i hela undersökningen. Barnets tidigare föreställning och de 
reflektioner som fanns med från början, var fullt tillräckliga som förklaring (Helldén, 1994). 
Barnet förstod med hjälp av sin fantasi – därför hade fakta ingen plats att fylla, hur gärna 
barnet än ville det. I sina svar försökte barnet väva in det som uppfattats från min 
undervisning, detta resulterade då i en ”kollision” eftersom barnet utifrån sina tidigare 
erfarenheter inte var redo att ta emot saklig fakta. Min undervisning utgick inte från barnets 
individuella fantasiförklaringar, därför kunde heller inte dessa ändras (Helldén, 1994). 
Däremot visade barnets försök till förändring, att den nyvunna kunskapen ändå utvecklat en 
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medvetenhet om att det kan finnas andra förklaringar än barnets egna (Pramling Samuelsson 
& Mauritzson, 1997). 
   Det jag främst vill ta med mig som nyvunnen kunskap efter genomförandet av denna 
undersökning är att inte låta mig hämmas av att undervisning verkar svår att delge, i stället 
ska jag ta reda på vad barnen har för erfarenheter och börja där. Som ledare och medforskare 
har jag helt klart för mig vad målet med undervisningen är. Men var vägen dit har sin början 
och vilka svängar den tar innan målet uppnås, det är lika nytt för mig som för barnet.  
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