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I vårt utvecklingsarbete valde vi att fokusera på miljöperspektivet och det sociala 
perspektivet inom hållbar utveckling. Utifrån miljöaspekten fokuserade vi på 
återvinning och utifrån den sociala aspekten fokuserade vi på Barnkonventionen. 
Vårt syfte med detta utvecklingsarbete har varit att utveckla/stärka elevernas 
medvetenhet inom hållbar utveckling avseende miljöperspektivet och det sociala 
perspektivet. Vi valde att genomföra vårt utvecklingsarbete som en aktionsforskning. 
Som metod använde vi oss av observationer, intervjuer samt loggboksanteckningar. 
Vi gjorde vår aktionsforskning på två olika skolor, vi var på varsin skola i varsin klass. 
Vår slutsats av vår aktionsforskning är att barn uppskattar att deras åsikter och 
tankar tas på allvar samt att de får vara med och påverka sin vardag. Vi tror även att 
det är viktigt att fånga barnens intresse samt att det är på rätt nivån för dem.  
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Hållbar utveckling, miljö, socialt, aktionsforskning. 
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Förord 
Det har varit utvecklande och roligt men ibland lite stressigt att göra detta arbete. Det 
har varit utvecklande att arbeta tillsammans och att bolla tankar och idéer med 
varandra. Vi har också fått en ökad medvetenhet angående begreppet hållbar 
utveckling, vilket vi försöker ta hänsyn till i vardagen.  

Vi vill tacka Kamran Namdar som har handlett oss under detta arbete och gett 
oss uppmuntran och konstruktiv kritik. Detta arbete skulle heller inte ha varit möjligt 
utan lärarna och eleverna ute på skolorna samt elevernas föräldrar/vårdnadshavare 
som gav sitt tillstånd till att deras barn fick medverka i vårt projekt. 

Vi vill även tacka våra familjer och vänner för stöd, uppmuntran och visad 
förståelse under processen med detta arbete. 
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Inledning 
Hållbar utveckling är något som påverkar oss alla både i dag och i framtiden i och 
med bland annat den ökade globaliseringen. Vi ville därför introducera området 
hållbar utveckling för eleverna utifrån två perspektiv – miljö och socialt.  För att 
eleverna ska kunna bli delaktiga i att skapa en hållbar utveckling för framtiden måste 
de ges möjligheter att utveckla och stärka sin medvetenhet kring detta och det ville vi 
försöka bidra till. Vi anser att hållbar utveckling bör vara ett prioriterat område i 
skolan, det går att tillämpa detta med enkla medel i verksamheten. Vi ville även för 
egen del fördjupa oss i och lära oss mer om hållbar utveckling eftersom vi tycker att 
det är ett intressant ämne.  

Syfte 
Vårt syfte med detta utvecklingsarbete har varit att utveckla och stärka elevernas 
medvetenhet inom hållbar utveckling avseende miljöperspektivet och det sociala 
perspektivet. 
 

Litteraturgenomgång 

Definitionen av hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett omtvistat begrepp enligt Sund (2008) samt Olsson (2005). 
Corell och Söderberg (2005) menar att ett standardrecept för hållbar utveckling 
saknas för praktisk tillämpning. Vid den praktiska tillämpningen bör hänsyn tas till 
den aktuella nivån; regional, nationell, internationell, men även till lokala 
samhälleliga och ekologiska system. Enligt Olsson (2005) är hållbar utveckling ett 
globalt och komplext begrepp där rättvisa, ekologisk balans och ekonomisk tillväxt 
ingår. En liknande syn på hållbar utveckling innehåller ett socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt område enligt Corell och Söderberg (2005) samt Sund (2008). Corell och 
Söderberg (2005) tar även upp en fjärde dimension av hållbar utveckling; den 
kulturella. Denna brukar dock ingå i den sociala dimensionen. Tham (2008) menar 
att det finns ett samspel mellan ekonomi, kultur och ekologi och att det är nödvändigt 
att detta samspel fungerar för att hållbarhet ska kunna skapas. Thorpe (2008, s.12) 
definierar hållbar utveckling som ”utveckling som baseras på miljömässiga och 
sociala betingelser som främjar mänsklig välfärd i obegränsad tid.” Brundtland-
kommissionen (enligt Lundberg, 2005, s.137) framskriver att hållbar utveckling ”kan 
definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  
I detta arbete har vi valt att fokusera på miljöaspekten samt den sociala aspekten 
inom hållbar utveckling.  

Miljöaspekten inom hållbar utveckling 
 
Återvinning 
Corell och Söderberg (2005, s.36-39) beskriver fyra olika begrepp inom hållbar 
utveckling; försiktighetsprincipen, ”förorenaren betalar”, kretsloppsanpassning 
samt substitutionsregeln. Kretsloppsanpassning innebär att människan i så stor 
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utsträckning som möjligt ska bl.a. återanvända material. Försiktighetsprincipen 
innebär att agera i förebyggande syfte för att förhindra att miljön och människan 
påverkas negativt när risk för detta finns. Substitutionsregeln innebär att den 
miljövänligaste produkten ska väljas vid val mellan två produkter. ”Förorenaren 
betalar” innebär att miljökostnader måste betalas av den verksamhet som orsakat att 
miljön påverkats negativt. Dock kan det bli problem om den ansvariga verksamheten 
till exempel har gått i konkurs. Dessa begrepp behandlar även Persson och Persson 
(2007, s. 186) men de tar även upp ansvarsprincipen. Denna princip innebär att alla 
länder måste se till att miljön i det egna landet och i grannländerna inte tar skada. 
Landets naturtillgångar får utnyttjas om miljön inte skadas av detta.  
 Persson och Persson (2007) skriver att fem olika bolag med olika 
ansvarsområden har skapats för att hantera producentansvaret. De olika 
ansvarsområdena är: wellpapp, glas, plast, kartong och metall. Dessa bolag 
samarbetar. Syftet med producentansvaret är att vara ett styrmedel för att 
framställning, utformning och försäljning av förpackningarna sker på ett sätt som gör 
det möjligt att ta hand om förpackningsavfallet på ett miljövänligt sätt när det ska 
avlägsnas. Varugrupper med producentansvar är till exempel papper, bilar och 
batterier. Thorpe (2008) menar att nästan allt kan återvinnas men att det bara finns 
återvinningssystem för de vanligaste materialen som till exempel papper och glas. En 
del produkter kan vi återvinna för att sedan göra om till något helt annat som det inte 
var tänkt från början. Till exempel kan flaskor bestående av PET 
(polyetylentereftalat) bli fleecetröjor. Dessa flaskor innehåller dock kemikalier som 
kan vara skadliga för människans hud. Thorpe skriver vidare att det finns produkter 
som verkar vara organiska men inte är biologiskt nerbrytbara på ett säkert sätt 
eftersom vissa ämnen är tillsatta under odling och framställning. Ett exempel på 
detta är bomull. 
 
Persson och Persson (2007) skriver att det finns ca 7000 återvinningsstationer i 
Sverige där vi kan lämna våra använda och sorterade förpackningar. Det som går att 
återvinna är pappers – och kartongförpackningar, plastförpackningar, 
metallförpackningar, glasförpackningar, kontorspapper samt batterier. I mataffären 
går det att panta plast- och glasflaskor samt metallburkar som sedan återvinns.  

Persson och Persson (2007, s.130) presenterar följande fakta: 
*14 träd sparas för varje ton återanvänt papper. 
*när en pappersprodukt tillverkas av returfiber istället för skogsfiber så blir det fem 
gånger mindre utsläpp samt tre gånger mindre resurser så som t.ex. råvaror och 
energi. 
*sju gånger kan en pappersråvara återvinnas. 
*ca 70 % av Sveriges plastförpackningar källsorteras.  
*det krävs mer energi för att tillverka nya returflaskor än att återvinna dem, även då 
tvätt och transport har räknats in. 
*om alla plåtkapsyler återvinns i Sverige kan 2 200 nya bilkarosser produceras. 
 
Varför är det viktigt med återvinning? 
Ett sätt att förstå vikten av återvinning är att betrakta det utifrån termodynamikens 
lagar. Persson och Persson (2007, s.51-54) nämner dessa lagar: Ingenting försvinner 
samt Allting sprider sig. Thorpe (2008) beskriver att ingenting försvinner utan att 
det bara omvandlas till sin koncentration, struktur och form. Naturen har alltid rätt 
och Ingenting är gratis är miljökonsekvenser av termodynamikens lagar, enligt 
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Persson och Persson (2007, s. 55). De menar vidare att för att samhället ska kunna 
anpassa sig till termodynamikens lagar så krävs det att hänsyn tas till naturens 
resiliens. Thorpe (2008) beskriver begreppet resiliens som återhämtningsförmåga. 
Wandén (1997) menar att naturen bör betraktas ur ett holistiskt perspektiv eftersom 
allt levande och miljön runt omkring påverkar varandra. 

En annan orsak till varför det är viktigt att återvinna är att vissa av jordens 
resurser är begränsade. Corell och Söderberg (2007) menar att ekosystemet har 
påverkats negativt på grund av att människan slösar på jordens resurser. Persson och 
Persson (2007) framhåller att resurser måste fördelas lika i världen samt 
behovsanpassas. Wandén (1997) skriver att vi måste använda mindre råvaror och 
energi, återanvända samt tänka på att naturen ska skadas så lite som möjligt vid 
återförande av resurser. Corell och Söderberg (2007) samt Persson och Persson 
(2007) tar också upp detta med varsamt återförande av resurser, återvinning samt 
återanvändning. Persson och Persson samt Thorpe (2008) beskriver ekologiska 
fotavtryck, vilket är ett mått på människans resursförbrukning. Persson och Persson 
(2007) tar även upp att det ekologiska fotavtrycket handlar om ifall utvecklingen är 
hållbar eller inte för kommande generationer. Att jordens resurser förbrukas så fort 
att de inte hinner förnyas samt att sfärmaterial omflyttas kan vara grunden till 
jordens miljöproblem enligt Thorpe (2008). 
 
Vad kan göras för att främja miljöaspekten av hållbar utveckling? 
Enligt Persson och Persson (2007) finns det 16 miljömål som Riksdagen har beslutat. 
Att resurshushålla, tänka i termer av kretslopp samt effektivisera 
energianvändningen är tre tillvägagångssätt för samhällets miljömålsarbete, skriver 
de vidare. Enligt Sveriges klimatstrategi (enligt Corell & Söderberg, 2005) måste vi 
nyttja vår kulturmiljö aktsamt för att vara rädd om ekosystemet, bruka alla resurser 
effektivt samt värna om miljön för att inte fördärva naturens balans, kulturarvet eller 
människors hälsa, för att Riksdagens miljömål ska nås. Persson och Persson (2007) 
nämner fyra punkter att ta hänsyn till för en hållbar utveckling; ämnena i 
jordskorpan måste hinna återbildas innan de tas därifrån, bara naturliga ämnen bör 
användas, djur, växter och den biologiska mångfalden ska bevaras samt missbruka 
inte jordens resurser. 

Miljöbalkens fem grundstenar (enligt Corell & Söderberg, 2005, s.51) är:  
* återanvändning och återvinning ska främjas. 
*den biologiska mångfalden ska bevaras  
*natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas. 
*en god hushållning av mark och vatten ska tryggas. 
*människans hälsa och miljö ska skyddas mot störningar. 
 
Corell och Söderberg (2005) skriver att följande mål ska vara i fokus inom EU: värna 
om miljön, ta hand om människors hälsa, använda naturens resurser varsamt samt 
underlätta åtgärder för att kunna lösa globala och regionala miljöproblem. Ett av 
FN:s millenniemål (enligt Vilby, 2007, s. 110) är att säkerhetsställa en miljövänlig 
och hållbar utveckling.  
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Den sociala aspekten inom hållbar utveckling 
 
Barnkonventionen 
Den 20 november 1989 antogs Barnkonventionen av FN:s generalförsamling enligt 
Unicef Sverige (2009). 1990 antogs Barnkonventionen i Sverige enligt Unicefs 
hemsida (2011). Enligt Unicef Sverige (2009) innehåller Barnkonventionen 
föreskrifter om barns rättigheter och är ett internationellt avtal som är rättsligt 
bindande för de anslutna länderna. Dessa länder har förpliktat sig att barns 
rättigheter ska bli respekterade. Barnkonventionens fyra grundläggande artiklar är: 
att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2), att barnets bästa ska 
beaktas vid alla beslut (artikel 3), att alla barn har rätt till liv och utveckling(artikel 
6) samt att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12) 
(s.4). Barnkonventionen ska dock ses som en helhet där alla artiklar är viktiga, enligt 
Unicef Sverige. 

Artikel 1 definierar hur länge en människa räknas som barn. Artikel 12 handlar 
om barnets rätt att uttrycka sig angående saker som rör det, hänsyn ska tas till 
barnets mognad och ålder. Artikel 28 handlar om att barnet har rätt att utbilda sig 
och artikel 29 beskriver vad syftet med utbildningen är. Artikel 31 handlar om fritid 
och vila. Detta enligt Unicef Sverige (2009). 

Barnkonventionen räknas inte som lag i Sverige och tas därför inte på allvar, 
enligt Unicefs hemsida (2011). Däremot har svenska lagar anpassats till 
Barnkonventionen. Unicef Sverige anser dock att detta inte är tillräckligt för att barns 
rättigheter ska garanteras, enligt Unicefs hemsida (2011).     
 Enligt Unicefs hemsida (2011) har inte papperslösa barn och gömda flyktingbarn 
automatiskt rätt att gå i skolan utan detta beslutas av rektorn på aktuell skola. 
Papperslösa barn som befinner sig i Sverige har heller inte rätt till samma vård som 
barn bosatta i Sverige. Detta medför diskriminering, vilket bryter mot 
Barnkonventionen. Unicef Sverige framför krav på att Barnkonventionen blir en lag 
som i till exempel Norge, enligt Unicefs hemsida (2011). 

Enligt Bendt (2011) ska barn vara delaktiga och ha samma rättigheter som vuxna 
vid läkarbesök. Detta finner de stöd för i FN:s Barnkonvention. Att få vård vid behov, 
att få begripliga svar på sina frågor, att uttrycka sin åsikt och sina känslor samt att 
mötas av respekt och vänlighet är rättigheter som barnen har enligt Bendt. 

Hartman och Hartman (2002) skriver att Korczak var en föregångare för barns 
rättigheter. I boken Barns rätt till respekt (Korczak, 2002) framhåller författaren att 
barnet ska respekteras utifrån vem det är inte vad de eventuellt kommer att bli samt 
att det har ”rätt att vara sig själv” (s.60).  
 
Varför är Barnkonventionen viktig? 
En anledning till varför det är viktigt med Barnkonventionen är att mänskliga behov 
behöver tillgodoses. Thorpe (2008) menar att människans behov måste 
tillfredsställas för att en kulturell hållbarhet ska uppnås. De behov som Thorpe tar 
upp är: skapande (t.ex. uttryck), känslor (t.ex. respekt), delaktighet (t.ex. 
sammanhang) samt förståelse (t.ex. nyfikenhet). Vidare: skydd (t.ex. säkerhet och 
trygghet), försörjning (t.ex. hälsa), fritid (t.ex. lek och vila) samt frihet och identitet 
(t.ex. rättigheter och självkänsla). Thorpe fortsätter med att beskriva fyra 
dimensioner som kan kopplas till de mänskliga behoven. Dessa dimensioner är: att 
interagera, att göra, att ha, att vara (s.140). Välbefinnande kan nås när de 
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mänskliga behoven är tillfredsställda i alla dimensioner. Dessa fyra vägar till 
välmående kan sammanfattas i begreppen samspel och engagemang.  
 
Vad kan göras för att främja den sociala aspekten av hållbar utveckling? 
Persson och Persson (2007) menar att beslut och engagemang behövs för att skapa 
en hållbar utveckling och det är alla människors ansvar att i en demokratisk anda 
åstadkomma detta. Wandén (1997) menar att en strategi för att uppnå ett hållbart 
samhälle är att inrikta sig på människans livsstil, beteende och attityder. Persson och 
Persson (2007) menar att livsstil, människors viljor och demokratiska lagar styr 
samhällets strävan efter en hållbar utveckling. Det krävs handlingskraft och 
handlingsberedskap för att skapa en hållbar utveckling, menar de vidare. Corell och 
Söderberg (2005) framhåller att hållbar utveckling bör ses ur ett holistiskt perspektiv 
där människans uppsatta gränser övervinns. Dessa gränser kan vara fysiska, 
administrativa eller politiska. Persson och Persson (2007) menar att ett 
tvärvetenskapligt synsätt krävs för att klargöra sammanhang och samband mellan 
natur och samhälle samt allt levande. Persson och Persson menar att inflytande, 
social rättvisa samt maktfördelning är målsättningen med hållbar utveckling och att 
maktfördelningen ska ske oberoende av vilka vi är och vart vi lever i världen.  
 
Förskolans och skolans uppdrag och ansvar i främjandet av hållbar utveckling 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Utbildningsdepartementet, 2011b) får eleverna genom miljöperspektivet möjlighet 
att ta hand om miljön de kan påverka samt möjlighet att utveckla ett eget synsätt på 
globala och generella miljöfrågor. Eleverna bör också lära sig att respektera sin 
närmiljö och miljön i allmänhet samt ha omsorg om dessa. Det är skolans ansvar att 
eleverna ska känna till vad som behövs för att en hållbar utveckling och en bra miljö 
ska skapas.  

Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2011a) ska 
frågor som rör naturvård och miljö prioriteras i förskolan. Förskolan ska 
kännetecknas av en positiv syn på framtiden och ett ekologiskt förhållningssätt ska 
tillämpas. Barnen ska förstå sin påverkan av kretsloppet i naturen och de ska få hjälp 
att göra val som fungerar för miljön både i framtiden och i nutid. I förskolan ska 
barnen lära sig att ha omsorg om närmiljön samt att respektera allt levande. 

Både Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2011a) och 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Utbildningsdepartementet, 2011b) tar upp barns behov och att verksamheten ska 
utgå ifrån detta.  

Förskolläraren ska se till att barnens behov blir tillgodosedda och respekterade 
(Utbildningsdepartementet, 2011a) och alla elever ska respekteras för den de är och 
för det arbete de utför (Utbildningsdepartementet, 2011b). Alla barn ska få utöva ett 
verkligt inflytande över innehåll och arbetssätt i verksamheten 
(Utbildningsdepartementet, 2011a) och det är lärarens ansvar att eleverna får utöva 
ett verkligt inflytande över arbetsformer, undervisningens innehåll samt arbetssätt. 
Eleverna ska få mer inflytande ju äldre de är (Utbildningsdepartementet, 2011b).  

Eleverna ska förberedas för medansvar och delaktighet samt för de skyldigheter 
och rättigheter som det demokratiska samhället kännetecknas av. Undervisningen 
ska upplysa eleverna hur vårt samhälle fungerar samt hur vår livsstil kan ändras för 
att en hållbar utveckling ska kunna ske (Utbildningsdepartementet, 2011b). 
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Undervisning för utveckling 
Inom undervisning för utveckling finns det fem grundläggande globala begrepp 
enligt Fountain (1997,s.13-14). Dessa begrepp är: social rättvisa, ömsesidigt 
beroende, konflikter och konflikthantering, bilder och upplevelser samt förändring 
och framtid. Social rättvisa behandlar mänskliga rättigheter och resurser (kulturella 
och materiella) som kan bekräftas/förnekas på global, nationell, regional och 
individuell nivå. Människans hela potential kan utvecklas och förutsättningar för 
bestående fred kan skapas när rättvisa finns. Ömsesidigt beroende handlar om att vi 
alla är beroende av varandra och att det vi gör påverkar andra. Konflikter och 
konflikthantering behandlar bland annat hur en konflikt kan uppkomma och hur den 
kan lösas utan våld. Bilder och upplevelser handlar om hur vi uppfattar de bilder vi 
ser i samhället. Förändring och framtid handlar om att det vi gör idag påverkar 
framtiden och att det är viktigt att vara medveten om detta så att vi genom våra 
handlingar kan skapa en bra framtid och värld. Ambitionen med undervisning för 
hållbar utveckling är att skapa ”en bättre värld för alla människor” menar Sund 
(2008, s. 22).  

Metod 

Forskningsparadigm 
En kvalitativ strategi för insamlingen av data passade bäst eftersom vi i vårt 
utvecklingsarbete följde varsin elevgrupp. Kvalitativa data handlar om visuella bilder 
och ord, enligt Denscombe (2009). De visuella bilderna kan vara kreativt skapade 
eller observerade. Orden kan vara skrivna eller talade. Kvalitativa data associeras 
framför allt med grundad teori, etnografi och fenomenologi samt observationer, 
intervjuer och dokument, enligt Denscombe (2009). Genom kvalitativa data blir 
informationen mer djupgående eftersom fokus är på några få människor istället för 
på siffror, enligt Bjørndal (2005).   

Kvantitativa data handlar om siffror. De förknippas framför allt med experiment 
och surveyundersökningar samt observationer och frågeformulär, enligt Denscombe 
(2009). Kvantitativa data ger en större mängd information ifrån flera olika personer 
men går inte in på djupet. Kvantitativa data kan lätt generaliseras, enligt Bjørndal 
(2005). 

Aktionsforskning som design 
Vi valde aktionsforskning som design eftersom vi ville göra ett demokratiskt 
förändringsarbete i praktiken. Denscombe (2009) skriver att aktionsforskning är en 
verklighetsbaserad forskningsmetod som utgår ifrån problem i verksamheten i syftet 
att förändra den. Aktionsforskning består av en cyklisk demokratisk 
forskningsprocess där alla berörda själva är delaktiga och har makt och kontroll.  
Denscombe (2009) skriver om den cykliska processen. Genom en professionell 
självutveckling och förändrade metoder förändras den professionella praktiken. 
Detta sker genom kritisk reflexion där problem i verksamheten identifieras eller 
förändringar utvärderas. Reflexionen ska vara systematisk och hänga ihop med det 
praktiska arbetet, det räcker inte med att bara tänka på verksamheten. Nästa steg är 
forskning där en grundlig och systematisk undersökning ska göras. Forskningen 
måste ha sin utgångspunkt i praktiken och processen måste vara kontinuerlig. Nästa 
steg är den strategiska planeringen där en handlingsplan görs utifrån resultaten som 
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framkommit under forskningen. Nästa steg är kritisk reflexion igen. Det sista steget 
är också det första steget i den cykliska processen, det vill säga den professionella 
praktiken (s.173). 

Metoder 
Vi har använt oss av observationer, intervjuer och loggboksanteckningar i vår 
aktionsforskning. 
 
Observationer 
Denscombe (2009) skriver att under observationen kommer det fram vad personen i 
fråga gör, inte vad den säger att den ska göra. Observationer kan göras på två olika 
sätt – som deltagande observation eller systematisk observation. Den systematiska 
observationen associeras ofta med statistisk analys och kvantitativa data. Deltagande 
observation associeras ofta med antropologi och sociologi och används för att förstå 
processer i de studerade grupperna. Deltagande observation ger ofta kvalitativa data. 
Båda observationstyperna grundar sig på direkt observation och verkliga situationer. 
Forskarens perception kan påverka resultatet av observationerna. 
 Deltagande observation kan utföras mer eller mindre öppet. När forskaren är 
deltagande som observatör innebär det att alla vet att forskaren är där som forskare. 
När forskaren är deltagande i den normala miljön innebär det att endast ett fåtal av 
deltagarna vet om att forskaren är där som forskare. När forskaren är totalt 
deltagande innebär det att det endast är forskaren själv som vet om att han eller hon 
är där som forskare (Denscombe, 2009, s.285). Enligt Denscombe är syftet med den 
deltagande observationen att få en holistisk förståelse av den aktuella situationen. Vi 
använde oss av deltagande observation i vår aktionsforskning eftersom vi ville se 
samspelet mellan eleverna och vilka möjligheter de hade till reellt inflytande 
respektive hur de gick tillväga vid de olika uppgifterna. Vi deltog som observatör och 
gjorde anteckningar efter observationstillfällena.  
 
Intervjuer 
Intervjuer kan vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade, enligt 
Denscombe (2009). Den strukturerade intervjun kan liknas vid ett frågeformulär 
med bestämda frågor och begränsade svarsalternativ. I den semistrukturerade 
intervjun finns mer flexibilitet, bestämda ämnen finns men det finns utrymme för 
informantens idéer. Den ostrukturerade intervjun påbörjas med ett ämne av 
forskaren (den som intervjuar informanten), sedan får informanten fritt utforma 
intervjun som han eller hon vill. Denscombe skriver att i personliga intervjuer 
intervjuas en person åt gången och i gruppintervjuer intervjuas flera personer åt 
gången. En av oss använde sig av semistrukturerade personliga intervjuer i 
aktionsforskningen. Hon valde att använda sig av intervjuer för att få reda på hur 
samarbetet hade fungerat i de olika grupperna. Inför intervjutillfällena läste hon i Att 
förstå barns tankar av Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) för att få reda på 
vad som bör tänkas på vid intervjuer, till exempel att hitta en lugn plats.  
 
Loggbok  
Bjørndal (2005) skriver om tre olika huvudtyper av loggböcker – ostrukturerad 
loggbok, strukturerad loggbok och konfluent loggbok. Det som är viktigt i den 
ostrukturerade loggboken är att skilja mellan olika tidsperioder. Den strukturerade 



12 
 

 
  
  
 
 

loggboken har en relativt fast struktur och kan till exempel ha sin utgångspunkt i 
olika teman. Den konfluenta loggboken utgår ifrån tre fasta teman: tankar, känslor 
och kroppsliga reaktioner (s.65). Vi har använt oss av ostrukturerad loggbok i vår 
aktionsforskning. Vi valde att använda oss av loggboksanteckningar för att bättre 
kunna minnas vad som hände samt kunna se processen under vårt utvecklingsarbete. 
Vi skrev våra loggboksanteckningar kontinuerligt. En av oss lät även eleverna skriva 
och rita för att deras process bättre skulle kunna dokumenteras. 

Databearbetning 
Bjørndal (2005,s.118) skriver att följande ska ingå i en analys: förenkling, 
klassificering och jämförelse, kartläggning av tydliga mönster samt förklaring av 
orsaker till dessa mönster och en bedömning av deras konsekvenser. Analys innebär 
att göra medvetna val ifråga om vad som är relevant och inte. Denscombe (2009) 
skriver att forskaren bör börja med att förbereda sina kvalitativa data samt sätta sig 
in i dem. Sedan bör forskaren kategorisera och verifiera materialet och slutligen 
presentera det. När vi samlade in vårt material försökte vi vara objektiva. Vi 
bearbetade vårt insamlade material genom att sätta oss in i det och kategorisera det. 
Vi kategoriserade genom att dela in vårt material i olika högar utifrån materialets 
innehåll. Vi gjorde ett urval i vårt insamlade material och valde att endast redovisa 
det som vi anser är relevant. När vi analyserade vårt material gjorde vi jämförelser 
mellan de olika resultaten och försökte finna förklaringar till dem. 

Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) skriver att informationskravet innebär att den deltagande 
ska informeras om sin roll i projektet och de gällande villkoren för deltagandet samt 
att det är frivilligt att delta och att deltagandet kan avbrytas när som helst. Detta har 
vi tagit hänsyn till i vårt projekt genom att vi berättade för eleverna vad projektet 
skulle gå ut på samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. 
Vetenskapsrådet skriver att samtyckeskravet innebär att deltagaren ska ge sitt 
samtycke. Om deltagaren är under 15 år bör även vårdnadshavaren samtycka. Inga 
negativa påföljder ska drabba den som väljer att avbryta sitt deltagande. Detta har vi 
tagit hänsyn till i vårt projekt genom att inhämta skriftligt tillstånd från elevernas 
vårdnadshavare samt frågat eleverna (se Bilaga 1a och 1b). Elever som valde att 
avbryta sin medverkan i projektet fick göra det utan negativa påföljder. 
Vetenskapsrådet skriver att konfidentialitetskravet innebär att forskaren också bör 
skriva under en tystnadspliktsförbindelse. Det insamlade materialet ska hanteras så 
att ingen utomstående får tillgång till det eller kan identifiera deltagarna. Detta har vi 
tagit hänsyn till i vårt projekt genom att förvara materialet så att ingen utomstående 
kommit åt det samt att inga namn har nämnts i vårt arbete. Vi har skrivit på en 
tystnadspliktsförbindelse sedan tidigare. Vetenskapsrådet skriver att nyttjandekravet 
innebär att det insamlade materialet bara får användas för det tänkta ändamålet. 
Detta har vi tagit hänsyn till i vårt projekt genom att informera vårdnadshavarna om 
att det insamlade materialet kommer att förstöras när vårt arbete har blivit godkänt 
och publicerat. 
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Genomförandet av aktionsforskningen 
Vi genomförde vår aktionsforskning på två olika skolor, vi var på varsin skola i varsin 
klass. En av oss var på ”Skola X” och den andra var på ”Skola Y”. Vi har använt oss av 
”jag-form” i våra beskrivningar nedan. ”Mina reflektioner” syftar på våra egna 
enskilda reflektioner. 

Skola X 
Denna aktionsforskning genomfördes i en 1-2:a i en skola i Mellansverige. I klassen 
fanns det 21 elever. År 1 bestod av 12 elever varav 5 pojkar och 7 flickor. År 2 bestod 
av 9 elever varav 4 pojkar och 5 flickor. I klassen fanns olika etniciteter och språk. Det 
fanns inga barn med funktionshinder i klassen. 
 
Förberedelser 
Innan projektet startade delade jag ut informationsbrev om projektet till eleverna 
som de skulle ta med sig hem till föräldrarna/vårdnadshavarna (se Bilaga 1a). Jag 
berättade lite kort för eleverna om vad som stod i breven och om projektet och 
svarade på elevernas spontana frågor om detta. Eleverna ombads att de skulle visa 
sina föräldrar breven och säga till föräldrarna att fylla i om deras barn fick vara med 
eller inte i projektet samt återlämna breven till mig.  
 
Min reflektion: 
Det överraskade mig senare när jag fick tillbaka underskrifterna från 
föräldrarna/vårdnadshavarna att alla utom fem gav sitt godkännande. 
 
Nästa steg var att ta reda på elevernas förkunskaper om miljö och naturen, detta för 
att veta hur jag skulle gå vidare med mitt projekt. Jag valde att ha eleverna i halvklass 
och jag började med år 1. Jag samlade ettorna i en ring på mattan på golvet och 
berättade lite kort att vi skulle jobba lite med miljö och naturen och bad sedan 
eleverna att rita/skriva om vad de tror att man kan göra för att vara rädd om naturen. 
Några elever förstod inte riktigt vad de skulle göra så då fick jag upprepa detta, i vissa 
fall omformulera frågan och förklara på lite annorlunda sätt. Medan eleverna satt vid 
sina platser eller på golvet och arbetade med sina teckningar och texter gick jag runt 
och tittade vad de gjorde, svarade på frågor samt hjälpte till vid behov.  

Elevernas respons var övervägande positiv och de allra flesta tog engagerat itu 
med uppgiften. Sedan gjorde jag likadant med tvåorna: samlade dem i en ring på 
mattan på golvet, förklarade uppgiften, gick runt och förklarade och hjälpte till vid 
behov. Även bland tvåorna var responsen övervägande positiv och de allra flesta tog 
engagerat itu med uppgiften. 

Elevernas teckningar och texter handlade om att man måste vara snäll mot djur 
och natur (kategori 1) samt att man inte får slänga skräp i naturen (kategori 2), så jag 
bestämde mig för att först ha en lektion på temat ”allt hänger ihop i 
naturen/näringskedjan”, och sedan ha en lektion på temat ”återvinning”.  Några av 
eleverna hade ritat och skrivit om både att man ska vara snäll mot djur och natur 
samt om återvinning (kategori 3). En elevs teckning kunde inte placeras i någon av 
dessa kategorier (kategori 4). Denna elev hade ritat en gubbe som körde bil och 
ramlade ner i en soptipp, och det var oklart vad denna elev menade med detta.  

Några exempel från elevernas texter: 
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Kategori 1: ”Man får inte slå träd” (Pojke, år 1). 
Kategori 2: ”Man ska plocka upp glas och skräp. Man ska inte kasta glas eller inte 
kasta andra saker i naturen” (Flicka, år 2). 
Kategori 3: ”Man får inte kasta skräp på miljön. Man får inte bryta grenar från 
björken. Vi har natur för att vi ska må bra.” (Pojke, år 2 ). 
 
Min reflektion: 
Många av elevernas bilder och texter fascinerade mig, t.ex. ovanstående citat. 
 
Fas 1 
Jag hade lektionen på temat ”allt hänger ihop i naturen/näringskedjan”. Jag valde att 
ha lektionen i halvklass eftersom jag hade planerat för en praktisk övning som 
passade bäst i halvgrupp. Jag hade valt en praktisk övning eftersom jag ville 
konkretisera och göra mer tydligt och förståeligt för eleverna. Först hade jag 
lektionen med år 2. Jag började då med att samla eleverna på mattan på golvet 
framför Whiteboarden och sedan skrev jag upp ordet ”näringskedjan” på 
Whiteboarden och frågade eleverna om de visste vad ordet betyder. Det visste ingen 
så då berättade jag lite kort om att allt hänger ihop i naturen; att djur äts upp eller 
äter upp något annat djur och sedan ritade jag upp ett exempel på detta på 
Whiteboarden; gräs-hare-räv(-människa) och förklarade detta. (Gräset blir uppätet 
av haren, haren blir uppäten av räven, räven blir skjuten av människan.) Sedan 
berättade jag för eleverna att de skulle få prova att göra en övning för att de skulle få 
se lite tydligare hur saker kan hänga ihop i naturen. Jag förklarade för eleverna hur 
övningen skulle gå till samt delade ut små kort till dem med olika djur och växter på. 
Sedan hjälpte jag eleverna att läsa vad som stod på korten (som jag hade gjort själv 
och anpassat efter elevgruppen) samt hjälpte dem att knyta garntrådar mellan 
eleverna som hade fått kort som hörde ihop; t.ex. om en elev hade fått en fågel på sitt 
kort och en annan elev hade fått en mask på sitt kort, så skulle garntrådar knytas 
mellan dessa elever, eftersom fåglar äter maskar. Till sist så blev det som ett stort 
spindelnät av trådar mellan elevernas händer.  

Responsen bland eleverna var övervägande positiv, de flesta elever tog engagerat 
itu med uppgiften (kategori 1). Någon enstaka elev sa dock att övningen var tråkig 
(kategori 2). Sedan upprepade jag samma lektion med år 1; frågade om de hade hört 
ordet ”näringskedjan” förut, pratade lite kort om den och ritade upp exemplet på 
tavlan, hjälpte eleverna att genomföra den praktiska övningen efter att först ha 
förklarat vad den gick ut på.  

Responsen bland ettorna var också övervägande positiv, de flesta tog engagerat 
itu med uppgiften (kategori 1). Någon enstaka elev sa dock att övningen var tråkig 
(kategori 2). 
 
Min reflektion: 
Min handledare var inte i klassrummet när jag hade min lektion, vilket nog bidrog 
till att det blev lite ”tjafsigt” bland eleverna emellanåt, jag var tvungen att säga till 
dem några gånger. En elev började också bråka med en annan elev innan övningen 
påbörjades och lyssnade inte på mina tillsägelser, så fick därför sitta och arbeta 
med skolarbete istället för att delta i övningen. Frånsett detta är jag nöjd med min 
lektion eftersom de flesta av eleverna verkade tycka att övningen var rolig. 
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Sedan hade jag lektionen på temat återvinning. Jag valde att i helklass visa en film 
anpassad för barn om pantning av flaskor och burkar, ”Panta mera med Skurt”, efter 
att först ha presenterat filmen. Jag bad eleverna att komma ihåg så mycket som 
möjligt om filmen eftersom de sedan skulle få rita/ skriva om den. Efter att vi hade 
sett filmen delade jag ut papper till eleverna samt upprepade uppgiften. Jag gick 
sedan runt i klassrummet och hjälpte eleverna vid behov.  

Responsen bland eleverna var övervägande positiv, de flesta tog engagerat itu 
med uppgiften. Jag valde att visa filmen eftersom jag tyckte att den på ett tydligt och 
roligt sätt tog upp återvinning. Jag valde att låta eleverna rita/skriva om filmen efter 
att de hade sett den, eftersom jag tror att man lär sig och kommer ihåg saker då. 
Några elever skrev mycket om vad de hade sett på filmen (kategori 1) medan några 
elever skrev kortfattat vad de hade sett på filmen (kategori 2). Några elever skrev bara 
att de hade sett en film som handlade om att panta (kategori 3). 

Några exempel: 
Kategori 1: ”Filmen handla om pantburkar och återvinning. Dom gick till 
återvinningsplatsen där burkarna hamnade efter affären. Det var två stora maskiner” 
(Flicka, år 2). 
Kategori 2: ”Burkar pantas till nya burkar” (Flicka, år 1). 
Kategori 3: ”Jag har sett en film som handlade om att panta burkar” (Pojke, år 1). 
 
Min reflektion 
Jag blev glad när jag såg elevernas texter och bilder och hur mycket de kom ihåg 
från filmen. 
 
Nästa steg i fasen var att utvärdera vad eleverna ville arbeta vidare med/lära sig mer 
om av det som vi hade haft lektioner om (djur/återvinning) för att jag skulle kunna 
planera för nästa steg i projektet. Jag hade först utvärderingen med år 2.  Jag bad då 
eleverna att rita/skriva om vad de ville arbeta vidare med/lära sig mer om, och sedan 
gick jag runt bland eleverna och hjälpte till vid behov. Senare genomförde jag 
utvärderingen muntligt med eleverna i år 1, en i taget.  

Responsen var positiv, de flesta eleverna verkade glada över att få vara med och 
bestämma. 
 
Min reflektion 
Jag hade först tänkt göra utvärderingen skriftligt med både år 2 och år 1, men 
valde sedan att genomföra utvärderingen muntligt med år 1 eftersom jag tyckte att 
det passade bättre bland annat på grund av tidsbrist. 
 
Fas 2 
De flesta eleverna ville arbeta mer med återvinning så det blev temat för kommande 
lektioner.  

Första lektionen valde jag att i halvklass prata om vad olika förpackningar ska 
sorteras som. Jag hade först lektionen med år 2.  Jag började då med att samla 
eleverna på golvet på mattan och sedan plockade jag fram några olika tomma 
förpackningar som jag hade haft med mig. Jag hade även med mig lappar där jag 
hade skrivit de olika sorteringskategorierna, t.ex. ”glas”.  Sedan läste jag upp för 
eleverna vad det stod på lapparna, en lapp i taget, och frågade eleverna vid vilken 
förpackning de trodde att lappen skulle vara. När alla lappar delvis med min hjälp var 
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utplacerade och jag hade pratat lite om de olika förpackningarna, så bad jag eleverna 
att välja en av förpackningarna och rita av den samt skriva lite om den, jag gav även 
exempel på detta. Jag gick sedan runt bland eleverna och tittade vad de gjorde samt 
hjälpte till vid behov. Varför jag valde att ha med mig olika förpackningar och prata 
om dessa var för att jag ville att eleverna skulle få se konkret vad återvinning kan 
handla om. Varför jag valde att låta eleverna skriva och rita om detta var för att jag 
tror att man lär sig och kommer ihåg då. Elevernas respons var övervägande positiv, 
de flesta tog engagerat tag i uppgiften och pratade med varandra om vilken 
förpackning de skulle välja. De sorteringskategorier jag hade valt var: hårdplast, 
mjukplast, pappersförpackningar, tidningar, glas, metall samt batterier. Jag hade 
även med mig en PET-flaska och en läskburk. Sedan hade jag samma lektion med år 
1; frågade eleverna vart de trodde att lapparna skulle ligga, pratade lite kort om 
förpackningarna, bad eleverna att välja en förpackning och rita av den. Ettorna 
behövde dock bara skriva av ordet på lappen som låg vid förpackningen; inte skriva 
hela meningar.  

Responsen var övervägande negativ, många av eleverna ville inte lyssna på mig 
utan pratade med klasskompisen som satt bredvid eller gjorde andra saker. Min 
handledare var inte i rummet då. När hon kom tillbaka bad hon mig att ta om allting 
igen från början, så då gjorde jag det och då fick jag elevernas uppmärksamhet. Sedan 
tog de flesta eleverna engagerat itu med uppgiften och pratade med varandra om 
vilken förpackning de skulle välja. Några av elevernas teckningar/texter beskrev hur 
förpackningen såg ut och att man kan lämna den till återvinningsstationen (kategori 
1), medan några av elevernas teckningar/texter endast beskrev hur förpackningen såg 
ut (kategori 2). Några elever hade endast ritat av förpackningen/flera förpackningar 
och skrivit vad den/de skulle sorteras som (kategori 3). 

Några exempel: 
Kategori 1: ”Det är en burk. Den är liten. Jag pantar efter jag har druckit upp allt och 
dom blir återvinda”(Pojke, år 2). 
Kategori 2: ”Burken är fin. Den är gjord av glas. Flaskan är stor” (Pojke, år 2). 
 
Min reflektion 
Att ettorna inte lyssnade på mig berodde troligtvis på att deras vanliga lärare inte 
befann sig i klassrummet när jag hade min lektion. Att jag fick just de kategorier jag 
fick bland elevernas arbeten berodde på att jag hade bett år 1 just att rita av en 
valfri förpackning och skriva vad den skulle sorteras som samt bett år 2 att 
beskriva förpackningen, vilket dock var min handledares idé.  
 
Nästa lektion tog jag med mig hela klassen på en promenad bort till en 
återvinningsstation nära skolan. Detta för att eleverna skulle få se konkret vart 
förpackningar ska slängas. Jag höll upp en förpackning i taget och frågade eleverna 
om de kom ihåg vad förpackningen skulle sorteras som och när jag hade fått rätt 
svar/hjälpt eleverna med svaret slängde jag förpackningen i rätt container (dock inte 
PET-flaskan och läskburken). 

Elevernas respons var övervägande positiv, de flesta av eleverna räckte upp 
händerna och ville svara på vart de olika förpackningarna skulle slängas (kategori 1). 
Några få elever räckte inte upp handen (kategori 2). 
 
Min reflektion 
Det kändes roligt att så många elever visade intresse för detta med återvinning, att 
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nästan alla elever ville säga vart förpackningen skulle slängas och att de också 
visste det. 
 
Nästa lektion hade jag planerat för en övning om vad som är viktigt i livet, detta 
kopplade jag till återvinning på så sätt att vi människor bör tänka på vad som är 
nödvändigt och inte i våra liv; är det verkligen nödvändigt att köpa en ny mobil varje 
år till exempel? Jag utgick från övning 28, ”En resa till annan planet”, ur Fountain 
(1997). Jag introducerade övningen för eleverna, år 2, genom att prata om just detta 
med att vi människor bör tänka på att inte slösa med saker utan verkligen tänka efter 
vad som är viktigt för oss och inte för att vara rädda om naturen. Sedan förklarade jag 
för eleverna vad övningen gick ut på, nämligen att de i par skulle välja ut ett visst 
antal saker som de ville/behövde ha med sig för att resa till en annan planet. Jag 
delade sedan ut 16 små kort med olika saker på samt fyra tomma kort som eleverna 
själva skulle få rita valfria saker på. Medan eleverna satt i par och diskuterade med 
varandra om vilka saker de skulle välja gick jag runt och lyssnade på diskussionerna. 
Sakerna skulle sedan successivt minskas ner eftersom det visade sig finnas för lite 
plats på rymdskeppet. Till sist var det bara 6 saker kvar (det skulle egentligen ha varit 
8 men jag råkade säga fel) som eleverna skulle ha med sig på rymdskeppet. Elevparen 
fick i tur och ordning presentera för sina klasskompisar vilka saker de hade valt och 
varför.  

Responsen var positiv, de flesta eleverna tog engagerat itu med uppgiften. Senare 
gjorde jag samma övning med år 1 och även där var responsen positiv och de flesta av 
eleverna tog engagerat itu med uppgiften. Några elever valde ut saker som de trodde 
att de kunde behöva samt att ta med sig några andra personer på rymdresan 
(kategori 1).  Några elever valde att ta med sig saker som de trodde att de kunde 
behöva samt saker som de ville ha med sig (kategori 2). Några elever valde att ta med 
sig saker som de trodde att de kunde behöva, saker som de ville ha med sig samt 
andra personer på rymdresan (kategori 3).  

Några exempel: 
Kategori 1: Uppslagsverk, mat, rymdskepp, rymddräkt, mediciner. Pilot (ett elevpar 
bestående av en pojke och en flicka i år 2). 
Kategori 2: Näringsriktig mat, mediciner, rent vatten. Godis, video, fina kläder (ett 
elevpar bestående av en pojke i år 1 och en flicka i år 2). 
Kategori 3: Mediciner, näringsriktig mat, rent vatten. Fina kläder. Någon som lyssnar 
på en, vänner (ett elevpar bestående av en pojke och en flicka i år 2). 
 
Min reflektion 
Det var intressant att lyssna på elevernas diskussioner med varandra. Jag blev 
överraskad över hur långsiktigt de tänkte och funderade, att många av eleverna 
valde ut saker som verkligen är nödvändiga, så som mediciner och så vidare. 
 
Efter att jag hade haft mina lektioner så genomförde jag en utvärdering med eleverna 
för att ta reda på hur de hade upplevt projektet. Jag ställde frågan ”Vad har ni lärt er 
under mina lektioner?” samt ”Hur har det varit att arbeta med det som vi har arbetat 
med under mina lektioner?” Eleverna fick sedan rita och skriva om detta. Jag gick 
runt i klassrummet och hjälpte till vid behov.   

På alla utom ett av elevernas papper stod det att de hade tyckt det var ”Kul”, 
”Bra” eller ”Roligt” att arbeta med det vi gjort. En elev hade inte använt något av 
dessa ord, men hade skrivit att han tyckte om filmen vi sett. En av eleverna skrev att 
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hon hade haft ”Superkul”.  
 
Min reflektion 
Jag blev glad över att eleverna hade uppskattat projektet och att många elever 
under projektets gång hade visat intresse för och medvetenhet om återvinning, 
vilket varit mitt mål och min förhoppning med projektet. 

Skola Y 
Aktionsforskningen genomfördes i en åk 1, i en medelstor stad i Mellansverige. 
Elevgruppen bestod av 10 flickor och 7 pojkar den största delen av tiden, en ny elev 
började i slutet av utvecklingsarbetet. I klassen fanns barn med olika modersmål 
representerade samt även barn i behov av särskilt stöd. Varje dag startade eleverna i 
sitt hemklassrum som är åldersintegrerat. Där hade åk 1-3 samling för att sedan delas 
upp efter årskurs. Eleverna ifrån två hemklassrum hade klassråd tillsammans en 
gång i veckan.  
  
Förberedelser 
Den första veckan ägnade jag åt att lära känna eleverna. Detta gjorde jag för att jag 
anser att jag får en helt annan kontakt med eleverna när jag kan deras namn. Jag 
föredrar att bli kallad vid namn eftersom det känns mer personligt. När någon elev 
ropar fröken kan det ju betyda vilken fröken som helst. 

Under denna vecka observerade jag rutiner, barnens inflytande och delaktighet 
för att ha en utgångspunkt att bygga aktionsforskningen på. Papper till 
vårdnadshavare/föräldrar skickades även ut denna vecka angående det kommande 
utvecklingsarbetet vilket rekommenderas av de forskningsetiska principerna när 
forskare önskar intervjua deltagareunder 15 år (se Bilaga 1b). 

Elevernas respons: Några elever undrade vad det stod på det papper som jag 
skickade hem till dem. Jag svarade att jag skulle förklara nästa vecka. Jag ville vänta 
till nästa vecka med att berätta vad som stod på pappret eftersom att jag ville låta 
elevernas vårdnadshavare/föräldrar hinna läsa och göra sig en egen uppfattning om 
vad utvecklingsarbetet gick ut på innan jag berättade det för eleverna. 

Det var sju vårdnadshavare/föräldrar som godkände att deras barn fick bidra 
med råmaterial. 
 
Mina reflektioner utifrån observationerna 
Eleverna verkar inte vara delaktiga i planeringen utan de förväntas göra det som 
läraren planerat. Eleverna kommer till tals under till exempel samlingar där de får 
ställa hypoteser och göra sin röst hörd. Ibland känns det som om läraren väntar in 
det rätta svaret eller den rätta hypotesen för att sedan fortsätta. 

 Ibland får eleverna tala rakt ut, ibland förväntas att de ska räcka upp handen. 
Jag ska försöka vara konsekvent när det gäller att vänta på sin tur så att eleverna 
inte bara pratar rakt ut.  
 
Information till eleverna utifrån de forskningsetiska principerna 
Jag berättade för eleverna i korta drag vad som stod på pappret som skickades ut till 
deras vårdnadshavare/föräldrar. Detta gjorde jag för att några elever hade frågat vad 
det stod, men jag tycker att det är viktigt för eleverna att veta så jag hade planerat att 
berätta för dem i alla fall. Utifrån de forskningsetiska principerna valde jag att 
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förklara för eleverna att någon vuxen måste godkänna att jag intervjuar dem men att 
jag även måste fråga eleverna fast den vuxne sagt ja. Vidare informerade jag eleverna 
om att jag bara kommer att fråga om jag får intervjua de elever vars föräldrar sagt ja. 
Sedan undrade jag om eleverna visste vad ordet intervju betyder för att jag ville vara 
säker på att eleverna förstod innebörden av ordet, det gjorde de. Jag berättade även 
för eleverna att jag hade fått en läxa ifrån min skola och att jag behövde deras hjälp. 

 Jag informerade eleverna om att Barnkonventionen definierar hur länge en 
människa räknas som barn både för att jag tyckte eleverna skulle få veta detta men 
att jag även kopplade det till pappret som skickades hem till 
vårdnadshavare/föräldrar. 

 Elevernas respons: Någon elev undrade vad ett utvecklingsarbete var. 
 
Fas 1 
Uppstart av Barnkonventionen 
Jag började med att fråga om någon elev hade hört talas om Barnkonventionen eller 
visste vad det var, detta gjorde jag för att ta reda på elevernas förkunskaper om 
Barnkonventionen. Eleverna hade inte hört talas om Barnkonventionen och de visste 
inte heller vad det var. Då förklarade jag att konvention betyder komma överens och 
att det är flera länder som har kommit överens om vilka rättigheter ett barn har. För 
att jag ville veta att eleverna hade en uppfattning om vad att komma överens innebär 
fick de ge exempel på detta. Sedan frågade jag om de visste vad ordet rättighet 
betyder eftersom att det är Barnkonventionens utgångspunkt.  

Elevernas respons: Några elever svarade att rättighet har att göra med att göra 
rätt. 

Jag hade delat in eleverna i par och grupper med hänsyn till mina observationer 
under den första veckan, nedan kallat grupper om inget annat anges. När jag gjorde 
grupperna tog jag även hänsyn till vilka elever som fick lämna material till 
utvecklingsarbetet, dessa elever blev indelade i samma grupper. De grupperna som 
jag gjorde behöll jag under den resterande delen av aktionsforskningen. 

 I dessa grupper fick eleverna göra Övning 28 – En resa till annan planet 
(Fountain, 1997). Denna övning valde jag både utifrån att kunna se samarbetet 
mellan eleverna men även för att jag var intresserad av vad de skulle komma fram till. 
Övning 28 gick ut på att eleverna skulle komma överens om vad de ville ta med sig till 
en annan planet. De fick 16 bestämda bilder och 4 tomma lappar där de kunde fylla 
på med något annat. Av dessa 20 bilder skulle de sedan välja ut 14 och sedan 8. De 
sista 8 bilderna fick de sedan limma fast på ett papper utan inbördes ordning för att 
tydliggöra vad de hade valt. Grupperna berättade senare för varandra vad de kommit 
fram till inför hela klassen. Jag hade anpassat materialet så att alla elever skulle 
kunna delta utifrån sina behov. Innan gruppen fick gå vidare till nästa steg kollade 
jag så att alla elever verkade vara överens. 

Elevernas respons: De flesta deltog i denna övning samt var aktiva. Två 
kategorier; de som deltog (kategori 1 - Deltog) och de som gjorde annat (kategori 2 - 
Deltog ej). 

Följande material är ett urval ifrån vad ett par och en tregrupp valde att ta med 
sig till en annan planet. Dessa redovisas utan inbördes ordning; vatten, mat, badkar, 
tandborste, säng, kläder, video, TV och vänner. 
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Mina reflektioner 
Det eleverna hade valt att ta med kan sorteras in i grupper som går att koppla till 
Barnkonventionen. Jag anser att mat, vatten, badkar, tandborste kan sorteras in 
under hälsa. Säng och kläder kan sorteras in under levnadsstandard samt video, TV 
och vänner kan sorteras in under vila och fritid.  
 
Utifrån elevernas val i Övning 28 
När jag skulle planera nästa lektion ville jag ta tillvara på elevernas val i Övning 28 
därför utgick jag ifrån det eleverna hade lyft fram. Denna lektion gick jag igenom lite 
kortfattat om hälsa, levnadsstandard samt vila och fritid. Sedan frågade jag vad de 
ville veta mer om eftersom jag ville veta vad som hade fångat deras intresse för att 
kunna bygga vidare på det. 

 Eleverna ville veta mer om fritid inriktat på leksaker, tv-spel, tv och leka samt 
hälsa med inriktning mot motion och springa. 

Utifrån elevernas önskemål om vad de ville veta mer om, fritid och hälsa, fick alla 
eleverna som ville säga vad de gillade att göra mest. Detta gjorde vi i två varv när vi 
satt i en ring på mattan. 

 Elevernas respons: Några elever ville att vi skulle ta ett varv till med vad de 
gillade att göra. Eftersom jag inte trodde att eleverna skulle orka lyssna på varandra 
så länge samt att jag ville veta vilka lekar de skulle välja, fick de välja lekar istället. 
Alla som satt i ringen fick svara, det vill säga även vuxna. En lek som jag inte kände 
igen heter ”Vatten i skon”.  Vi bestämde oss för att leka den. Hon som hade föreslagit 
leken fick hjälpa mig. Hon fick självklart vara med och leka senare – det fick även jag. 
Denna lek lekte vi även på engelska eftersom deras ordinarie lärare ville det, hon 
ledde leken.  

 När jag och halva klassen väntade utanför så att de skulle kunna förbereda 
”Vatten i skon” lekte vi ”Dansstopp” till mitt nynnande samt gjorde ”Raketen” tyst för 
att inte störa, detta för att jag gillar ”Dansstopp” men även för att vi skulle ha något 
att göra under tiden vi väntade. 

Elevernas respons: Alla elever deltog i ”Vatten i skon”. De flesta elever valde att 
delta i ”Dansstopp” och ”Raketen”.  
 
Mina reflektioner 
Lekar anser jag både kan räknas som fritid och hälsa. När vi leker rör vi på oss – 
motion. Jag ville ha hjälp med leken för att jag inte kunde den. Jag valde att byta 
fokus ifrån Barnkonventionen till samarbete på grund av den begränsade tiden i 
elevgruppen samt även för att jag upptäckte att Barnkonventionen inte är något 
jag lyckas sätta mig in i så lätt, dock tycker jag den är viktig. Samarbete kan 
kopplas till hållbar utveckling eftersom om samarbetet mellan människor inte 
fungerar blir det svårt att uppnå vissa gemensamma mål. 
 
Fas 2 
Övning 1 – Historien om de två åsnorna (Fountain, 1997). Varje grupp fick sex bilder 
som jag hade klippt ut i förväg. Utifrån dessa bilder fick eleverna göra en historia 
tillsammans. Syftet med övningen var att se hur eleverna samarbetade. Jag var även 
intresserad av deras berättelser. Jag kollade att alla elever verkade vara överens 
innan de fick limma fast bilderna på ett papper för att på så sätt spara sin historia. 
Sedan fick eleverna berätta sin historia för mig eftersom jag var nyfiken att veta vad 
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de hade kommit fram till. Detta gjordes. För att vänta in alla elever fick de även 
berätta för en annan grupp. Eftersom jag blev positivt överraskad över deras 
berättelser ville jag ge eleverna möjligheten att berätta historien för alla i klassen. Vi 
satte oss därför i en ring på mattan i klassrummet, eleverna berättade sin historia 
igen. Efter varje berättelse fick den övriga klassen ge positiv feedback på varandras 
berättelser eftersom jag tycker det är bra att eleverna får möjlighet att säga positiva 
saker till varandra.  

Elevernas respons: Alla elever deltog och visade engagemang (kategori 1 - Deltog 
engagerat). 

Efterson jag tyckte elevernas berättelser var så bra frågade jag de elever vars 
vårdnadshavare sagt ja till medverkan i projektet om de kunde berätta den igen så att 
jag fick skriva ner berättelsen. Alla de grupperna svarade ja. 

Nedan följer två berättelser som gjordes under denna lektion: 
 
”Först var det så att två åsnor de ville ta loss repet så att de kunde äta i varsin 
gräshög. Sen provade de att äta i samma men det räckte inte. Så provade de i den 
andra gräshögen det räckte inte heller. Sen blev dom sura på varandra. Sen sprang de 
och försökte ta loss repen så att de kunde äta i varsin gräshög. Men det gick inte. Sen 
bestämde de sig för hur de skulle göra för att få loss repet.” (Ett par) 
 
”Först så var de lite sams. Sen blev de sams. Sen blev de jätte, jätte arga på varandra. 
Sen blev de sams. Sen blev de jätte arga på varandra. Sen blev de sams och sa förlåt?” 
(Ett par) 
 
Mina reflektioner 
Denna uppgift visar på ett ömsesidigt beroende, om båda åsnorna går åt ett håll får 
båda äta. Om de drar åt var sitt håll kommer ingen fram till maten. Detta anser jag 
visar att samarbete är viktigt. Jag tycker också denna övning tar upp 
konflikthantering, hur ska vi lösa problemet så att båda blir nöjda. 
 
I grupperna gjorde eleverna Övning 28 – En resa till annan planet (Fountain, 1997) 
igen. Jag valde att göra denna övning igen efterson det var någon elev som frågade 
när vi skulle göra den igen samt att jag ville använda den som en utvärdering. Denna 
gång skulle eleverna komma överens om vad de skulle behöva ta med sig till en 
annan planet. De fick 16 bestämda bilder och 4 tomma lappar där de kunde fylla på 
med något annat. Av dessa 20 bilder skulle de sedan välja ut 14 och sedan 8. De sista 
8 bilderna fick de sedan limma fast på ett papper utan inbördes ordning. Jag hade 
anpassat materialet så att alla elever skulle kunna delta utifrån sina behov. Även 
denna gång var samarbetet mellan eleverna viktigt. Jag kollade så att alla i gruppen 
verkade vara överens innan de fick gå vidare till nästa steg. 

Detta resultat är endast ifrån ett par, samma par som även deltog första gången i 
Övning 28. Detta är ett urval av deras val; vatten, kläder, mediciner, material för att 
bygga ett hus att bo i. Att det bara resulterade i ett resultat beror på antalet elever 
som var närvarande. 
 
Mina reflektioner 
Mediciner var inte med första gången när de tog med vad de ville, inte heller 
material för att bygga ett hus.  
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Skolfritids 
Jag hade halva klassen först sen bytte vi så jag hade den andra halvan. Vi, både 
eleverna och jag, gav varandra ”Lyft” (Kimber, 2007) både för att de ska få höra något 
positivt om sig själv men även för att de ska få säga något positivt om någon annan. 
Efter det lekte vi ”Viskleken” för att elevgruppen önskade det. Sedan avslutade jag 
med att eleverna fick ge tips på vilken lek de ville leka för att det var min sista vecka 
här. Jag sa att jag skulle försöka ordna tid så att de skulle få leka. 

Elevernas respons: En elev sa något som kunde tolkas negativt om en annan elev 
när vi gav varandra ”Lyft”.  

Jag sa ifrån när eleven gjorde detta eftersom uppgiften gick ut på att vi skulle 
säga positiva saker om varandra. 
 
Mina reflektioner 
Jag var trött den sista timmen eftersom jag hade ansvarat för planering och 
genomförande av hela denna dag. Jag tog den här lektionen med kort varsel 
eftersom vi behövde lösa vardagen och eftersom jag inte hade planerat lektionen så 
väl som jag brukade tror jag det märktes både på mig men även på eleverna 
eftersom det kändes som om de inte lyssnade på vad jag sa ibland. Dock är jag nöjd 
med dagen som helhet. 
 
Intervjuer 
I slutet av aktionsforskningen ville jag ta reda på hur eleverna upplevt att samarbetet 
i grupperna hade fungerat. Därför frågade jag de elever vars 
vårdnadshavare/föräldrar hade godkänt detta om jag fick intervjua dem. Jag 
berättade att det var frivilligt och om de ville avbryta intervjun var det okej. Jag fick 
intervjua tre av eleverna (kategori 1 - Ja) några var inte där (kategori 2 - 
Frånvarande) och två elever sa nej (kategori 3 - Nej) till intervju. De tre elever som 
jag intervjuade tyckte alla att samarbetet i deras par/grupp hade fungerat bra och att 
de hade lyssnat på varandra. 
 
Avslutning 
Jag tog kopior av elevernas material som jag fick använda, för att jag skulle kunna 
lämna tillbaka originalet eftersom jag trodde att eleverna ville ha tillbaka det. Jag 
bestämde vilka lekar vi skulle leka utifrån de lekar som eleverna hade önskat sig 
under skolfritids. De lekar som jag valde bort berättade jag varför jag valde bort dem, 
detta för att eleverna skulle få veta att deras önskemål inte hade blivit bortglömt. Vi 
lekte ”Fötter goddag – fötter adjö”, alla elever som ville fick leda leken en stund. 
Sedan gick vi ut för att leka ”Under hökens vingar kom”. Tre elever ifrån årskurs tre 
ville vara med i leken, självklart fick de det. Jag förklarade reglerna för dem.  

Elevernas respons: Några elever hade svårt att acceptera att de blev kullade och 
ville därför inte vara med i leken. När vi bytte till ”Kramkull” var eleverna med igen.  

Jag berättade reglerna för ”Kramkull” så att alla elever skulle ha samma regler.  
Elevrespons: En elev sa att ”det spelar ingen roll om det är en pojke eller flicka”. 

Detta bekräftade jag eftersom jag antog att hon menade att det inte spelar någon roll 
om man ”friar” en pojke eller flicka genom att krama honom eller henne.  
 
Mina reflektioner 
Det kändes bra att jag kunde ordna så att vi fick leka några lekar som eleverna 
hade önskat sig den sista dagen jag var på deras skola. Jag gillar att leka men 
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denna gång ville jag vara lite mer observatör för att hinna se att så att ingen 
verkade komma utanför. Jag tycker det var mycket roligt att några elever ifrån en 
annan klass ville vara med i leken. Detta visar på samspel över åldersgränserna. 
Eftersom några elever inte verkade gilla ”Under hökens vingar kom” så valde jag 
efter en stund att vi skulle leka ”Kramkull” istället. Då var alla eleverna med igen. 
Vad kan vara bättre än att avsluta med en lek där eleverna får kramas för att 
”rädda” varandra? 

Aktionsforskningen har var varit roligt och lärorikt, det är något jag kommer 
att använda mig mer av i mitt kommande yrkesliv som lärare.  

Analys och diskussion 
Skola X: Eleverna verkade veta ganska mycket om vad man kan göra för att vara rädd 
om naturen. Vi tror att detta kan bero på att det nog talas om djur och natur i skolan 
och att eleverna får möjlighet att vara ute i naturen.  

Skola Y: Eleverna hade inte hört talas om Barnkonventionen och visste heller 
inte vad begreppet rättighet innebär. Vi anser att arbetet utifrån Barnkonventionen är 
viktigt eftersom den berör barnens rättigheter. Under utvecklingsarbetet upptäckte 
forskaren att arbetet med Barnkonventionen kan vara komplicerat samt att arbetet 
med detta kan ta tid. 1990 antogs Barnkonventionen i Sverige (Unicefs hemsida, 
2011).  

Varför det skiljde sig mellan elevernas förkunskaper på de olika skolorna tror vi 
kan bero på att fokus var på olika ämnen som är olika vanligt förekommande i skolan.  

Skola X: Att eleverna verkade visa engagemang under den praktiska övningen 
om näringskedjan tror vi kan bero på att den var på deras nivå och att den var 
konkret. Eleverna uttryckte även att de tyckte att det var roligt att knyta fast 
garntrådarna mellan varandra. Att allt hänger ihop i naturen kunde vi även se hos 
Wandén; allt levande och miljön runt omkring påverkar varandra (Wandén, 1997). 

Skola Y: I övning 1 ur Fountain, ”Historien om de två åsnorna”, visade eleverna 
engagemang. Detta tror vi kan bero på att övningen var på elevernas nivå utan krav 
på att det skulle bli rätt, det fanns inget ”rätt” svar utan alla svar var likvärdiga. Att de 
flesta eleverna räckte upp handen tolkar vi som att de tyckte om att ge positiva 
kommentarer. Även under själva arbetet var eleverna engagerade och verkade 
samarbeta, vilket vi tolkar som att de tyckte att övningen var rolig. Denna uppgift 
visar på ett ömsesidigt beroende eftersom båda åsnorna måste samarbeta för att nå 
sitt mål men även om konflikthantering. Detta kopplar vi till Fountain (1997) där hon 
skriver om ömsesidigt beroende och konflikthantering.  
 
Skola X och Skola Y: I övning 28 ur Fountain, ”En resa till annan planet”, visade de 
flesta av eleverna aktivt engagemang. Detta tror vi kan bero på att eleverna såg 
övningen som en lek snarare än som skolarbete, eftersom det var något helt annat än 
de brukar göra samt att några elever som ville fick sitta på mattan på golvet under 
övningen. Denna övning gjordes två gånger på Skola Y för att användas som 
utvärdering samt för att en elev efterfrågade denna övning. Att eleven ville göra 
denna övning igen tolkar vi som att hon tyckte att den var rolig. Att det blev olika 
resultat när övningen genomfördes andra gången jämfört med första gången tror vi 
kan bero på att fokus den första gången var på vad eleverna ville ta med sig. Den 
andra gången var fokus på vad eleverna trodde att de skulle behöva ta med sig. En 
annan möjlig förklaring tror vi kan vara dagsformen hos eleverna. På Skola X fick 
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eleverna instruktionen att ta med sig det som de ville eller trodde att de skulle behöva 
ha med sig på resan, vilket visar sig i deras val. Något annat som kan ha påverkat 
deras val var att de fick instruktionen att slutligen bara ta med sig 6 saker, fast det 
egentligen skulle ha varit 8. Vi valde att genomföra samma övning på de olika 
skolorna för att kunna jämföra de olika resultaten. De likheter vi kan se i elevernas 
val på de olika skolorna är att vatten, mat, mediciner, kläder, vänner samt video 
fanns med bland valen. Något vi funderade över var ifall elevernas ålder påverkade 
deras förmåga att planera för framtiden, det vill säga vad som kan vara viktigt att ha 
med sig på en rymdresa. Övning 28 kan vi koppla till begreppet förändring och 
framtid – det vi gör idag påverkar framtiden (Fountain, 1997). Genom denna övning 
får eleverna möjlighet att planera inför en fiktiv framtid. Eftersom eleverna gjorde 
denna övning i par eller grupper fick de även utveckla förmågan att samarbeta.  
Vi ser även en koppling till läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2011b) eftersom 
undervisningen ska göra eleverna medvetna om hur deras livsstil kan ändras för att 
en hållbar utveckling ska kunna ske. Behöver vi till exempel byta mobil varje år? 
 Skola X: Att eleverna verkade vara engagerade angående återvinning tror vi kan 
bero på att det var på deras nivå samt att de fick titta på film. Att vissa elever skrev 
mycket om filmen medan andra bara skrev lite tror vi kan bero på elevernas ålder och 
därmed skrivförmåga, intresse samt förmåga att minnas. Vi ser en koppling mellan 
filmen och det som Persson och Persson (2007) skriver om angående återvinning av 
returflaskor; att det sparar energi att återvinna flaskor jämfört med att tillverka nya. 
Vi gör även en koppling till läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2011b) där det 
står att eleverna bör lära sig att respektera sin närmiljö och miljön i allmänhet samt 
ha omsorg om dessa. Vi menar att denna omsorg kan innebära att återvinna för att 
vara rädd om miljön. 
 Skola Y: Med tanke på elevernas val i Övning 28 fick eleverna säga vad de tycker 
om att göra vilket de verkade uppskatta eftersom de ville ta ett varv till i ringen. Barns 
behov kan kopplas till Barnkonventionen (2009) samt till Thorpes (2008) tankar om 
mänskliga behov; vi anser att det är viktigt att eleverna får uttrycka vad de behöver. 
 Vi anser att eleverna även fick uttrycka vad de behöver under de andra lekarna 
eftersom några elever valde att inte delta. När en annan lek sattes igång ville de dock 
vara med igen. Vi tror att de flesta eleverna tyckte att det var roligt att leka eftersom 
det var lekar som utgick ifrån deras önskemål.  

Skola X: Eleverna verkade glada över att få bestämma vad de ville arbeta vidare 
med/lära sig mer om, djur eller återvinning. Detta anser vi tyder på att det är viktigt 
för eleverna att få vara med och påverka. 

Att eleverna ska ha inflytande över verksamhetens utformning kan vi koppla till 
läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2011b) som tar upp detta. Även 
Barnkonventionen (Unicef Sverige, 2009) tar upp att barn ska ha rätt att uttrycka sig 
samt få sin åsikt respekterad.   
 Skola Y: Vi anser att det är viktigt att markera när någon säger något negativt om 
någon annan eftersom det sagda kan påverka den utsatta personens självkänsla. 
Genom ”Lyft” kan självkänslan stärkas anser vi. Thorpe (2008) tar upp att 
självkänsla är ett mänskligt behov. 
 Skola X: Att eleverna i år 2 verkade engagerade av uppgiften att sortera samt rita 
av och skriva om olika förpackningar tror vi kan bero på att det var en praktisk 
uppgift som utgick från vad de själva hade valt att de ville arbeta vidare med. Att 
eleverna i år 1 gav negativ respons och inte lyssnade tror vi kan bero på att eleverna 
ville testa gränser när deras vanliga lärare inte var närvarande. Dock lyssnar inte 
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eleverna alltid på sin vanliga lärare heller. Om inte instruktionerna till år 1 respektive 
år 2 i fråga om uppgiften hade varit utformade som de var, så tror vi att andra 
kategorier av elevrespons eventuellt hade uppkommit. Detta med olika kategorier av 
förpackningar är något som Persson och Persson (2007) skriver om. Vi kan även 
koppla återvinningsuppgiften till läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2011b) 
vilken framskriver att eleverna ska få möjlighet att ta hand om miljön, och detta 
anser vi kan ske genom bland annat återvinning. Att elevernas respons var positiv 
senare vid återvinningsstationen tror vi kan bero på att det var en konkret uppgift 
samt att deras kunskaper efterfrågades.  

Skola Y: Intervjuer användes som utvärdering för att ta reda på hur samarbetet i 
de olika grupperna hade fungerat under utvecklingsarbetet. De elever som 
intervjuades tyckte att samarbetet hade fungerat bra och att de hade lyssnat på 
varandra. Två elever valde att avstå från att bli intervjuade. Vi tror att de som valde 
att avstå gjorde detta på grund av att de var osäkra på vad intervjun skulle handla om, 
eller att de inte hade tillräckligt bra relation till den som skulle intervjua dem. De som 
sa ja till intervju verkade vilja bli intervjuade, dock kan eventuellt en elev ha 
påverkats av sin vanliga lärare till att delta i intervjun. Den som intervjuade eleverna 
fick uppfattningen att de svarade uppriktigt på frågorna, inte vad de trodde att hon 
ville höra. Vi anser att det är viktigt att barn får och vågar uttrycka sig. Barns rätt till 
att uttrycka sig är något som Barnkonventionen (2009) framhåller. 

Skola X: Att eleverna under utvärderingen av hela projektet gav positiv respons 
tror vi kan bero på att de hade känt sig delaktiga samt att det hade varit på deras nivå.  
 
Vår slutsats av vår aktionsforskning är att barn uppskattar att deras åsikter och 
tankar tas på allvar samt att de får vara med och påverka sin vardag. Vi tror även att 
det är viktigt att fånga barnens intresse samt att det är på rätt nivån för dem.  
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Bilaga 1a 
 
 

 
Hej alla föräldrar/vårdnadshavare till barnen i *******! 
 
Emma Johansson heter jag och jag läser min sista termin på lärarprogrammet på 
Mälardalens högskola. Jag kommer göra min c-uppsats/mitt examensarbete som ett 
utvecklingsarbete, där jag kommer arbeta lite med hållbar utveckling/miljö med 
eleverna. Sedan kommer jag skriva en rapport om detta. Alla barn kommer vara 
anonyma.  
 
Var vänlig fyll i nedan ifall du som förälder/vårdnadshavare godkänner/inte 
godkänner ditt barns medverkan i mitt examensarbete. Ditt barn kommer vara 
anonymt. Lämna tillbaka lappen så fort som möjligt. Har ni några frågor kan ni 
kontakta mig på: ejn08009@student.mdh.se 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emma Johansson 
 
 
   
 
Ja, mitt barn får vara med:  
Nej, jag vill inte att mitt barn är med:  
 
Barnets namn:  
 
Förälders/vårdnadshavares underskrift:  
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********** 2011-10-04 

Bilaga 1b 
 
 
 
 
 
Hej! 
Jag heter Anna Bergmark och går sista terminen på lärarprogrammet: lek, lärande, 
utveckling vid Mälardalens Högskola. Denna termin kommer jag att utföra ett 
utvecklingsarbete som en del av mitt examensarbete. I detta arbete på ********** 
kommer eleverna att vara aktivt deltagande. För att kunna utvärdera 
utvecklingsarbetet kommer jag på olika sätt dokumentera elevernas tankar och ideér, 
nedan kallat råmaterial. Råmaterialet kommer att bearbetas och anonymiseras för att 
sedan resultera i en rapport. För att bli godkänd på detta examensarbete måste 
rapporten publiceras på DIVA. Detta utvecklingsarbete utgår ifrån de 
forskningsetiska principer som gäller vid forskning, detta betyder bland annat att 
deltagandet är frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst. Råmaterialet 
kommer att förstöras efter att examensarbetet är godkänt. 
 
Med råmaterial menar jag intervjuer och elevens egna arbeten. 
 
Kontakta mig gärna på 
 
abk08003@student.mdh.se eller ring på ***-******* 
 
 
Klipp nedan och skicka tillbaka till skolan snarast möjligt 
__________________________________________________________ 
 
 
 
Får ditt barn bidra med råmaterial för detta utvecklingsarbete på Majtorpskolan? 
 
 
 Ja, mitt barn får bidra med råmaterial 
  
 Nej, mitt barn får inte bidra med råmaterial  
 
 
 
Datum:_______________ 
 
Elevens namn:____________________________________ 
 
Underskrift vårdnadshavare:_____________________________________ 
 


