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Sammanfattning 

 

Inga studier har tidigare gjorts på grundskoleelever i Sverige angående deras föreställningar 

om de första djuren som utvecklades på jorden. Arbetet tar upp tankar eleverna har om de 

första djuren och skillnaden mellan flickor och pojkars kunskap.  

Syftet med arbetet var att ta reda på om elevernas uppfattning stämmer överens med den 

vetenskapliga forskningen vi känner till idag. I intervjun har fem tjejer och fem killar deltagit.  

Människan ställer sig frågan var allting började, idag vet vi att det första livet uppstod för fyra 

miljarder år sedan och att det var i vattnet. Eleverna tror att det var ett litet djur som sedan har 

utvecklats till ett annat djur genom naturlig process.  

 

Nyckelord: arter, barn, livet, utveckling   

 

 

Abstract  
 

No previous studies have been conducted on elementary school in Sweden about children`s 

thoughts about the first animals on earth. The work takes up the children`s ideas of the first 

animals and the difference between girls and boys knowledge. The purpose of this work was 

to determine if student`s views are consistent with the science know today.  

In the interview, five girls and five boys participated. Mankind is asking where it all began, 

today we know that the first life arose for 4 billion years ago and it was from the water. 

Students think it was a small animal which then developed into another animal through a 

natural process.  
 

Keywords: species, kids, life, development 
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Inledning 

 

Inga studier har tidigare gjorts på grundskolor i Sverige angående hur djur en gång 

utvecklades här på jorden. Tidigare studier har mestadels gjorts på gymnasieelever och 

universitetsstudenter. Denna studie behandlar därför grundskoleelever år tre och deras 

uppfattningar.  

”Grundkonstruktionen består av sol och regn som har bildat allt väx och djurliv på jorden. Det 

finns flera likheter mellan människor och djur tillexempel när det gäller våra utseenden att vi 

båda har ögon, näsa, mun, och fortplantningsorgan. Ägg kläcks och utvecklas till fåglar, 

larver till insekter, och djurungar och människobarn tycks alla följa en förbestämd plan som 

pekar mot ett visst mål och där alla arter har en bestämd men från andra ofta helt skiljaktig 

roll i tillvarons stora kedja. Det förefaller finnas en meningsfylld ordning bakom det 

sammelsurium av sinnesintryck som möter oss” (Citatet är hämtat ur Frostegård 2008: 11). 

För ungefär fyra miljarder år sedan uppstod livet, det har man kunnat redogöra genom en del 

bergartslager och av bergartslagrens fossil. Man kunde också undersöka de äldsta fossilerna 

och få en god uppfattning om hur livsformerna såg ut, (Berry 1996: 11).  

Nya arter kommer till medan andra dör ut och försvinner, men så behöver det inte alltid vara. 

Utan de starkaste individerna är de som blir kvar. Genom detta kan man tala om hur djur såg 

ut för länge sedan, (Darwin 2009: 134-143).    

Idag kan man presentera en teori och en berättelse om hur livet började på jorden. Den första 

är den bibliska skapelseberättelsen och den andra är den vetenskapliga evolutions teori. Den 

bibliska är den kristna tron medan evolutionsteorin baseras på vetenskaplig fakta.  

Många människor ställer sig frågan var allting en gång kom ifrån. För 150 år sedan 

presenterade Darwin sin teori om arternas uppkomst genom naturliga urval, den så kallade 

evolutionsteorin som ligger bakom så gott som alla biologers tolkning av sina iakttagelser, 

(Gamlin, 1997: 6). 

Någonstans i urtidens hav väcktes liv fram. Det började med små encelliga djur som kallades 

prokaryoter de saknar cellkärna. De bildades av DNA molekyler som inte kunde förstöras av 

omgivningen. Det hade bildats bakterier som förökar sig genom delning. De delas in i 

eubakterier och arkebakterier. Arkebakterier är troligtvis de första varelserna som funnits och 

lever olikt många andra organismer. Arkebakterierna skiljer sig mycket ifrån eubakter som 

betraktas som vanliga bakterier. Det som kännetecknar prokaryoter är att de har väldigt enkla 

cellstrukturer. De förökar sig genom delning och de flesta är färglösa. Protisterna är 

uppkomna av en viss typ av bakterie lärde sig att man kunde inskaffa föda genom att förtära 

andra organismer, särskilt andra levande organismer som levande bakterier. De skaffade sig 

också ett skyddande lager rund DNA- molekylerna men denna var mer avancerad och därmed 

bildades den första cellkärnan. Organismen är lik dagens urdjur svamp och alg. En fördel med 

att äta upp andra bakterier var att protisterna fick mitokondrier som finns i alla levande 

organismer idag. Som gjorde att energitillgången ökade eftersom mitokondrierna bryter ner 

kemiska ämnen till energi. Alger bildades på likande sätt som urdjuret men i detta fall var det 

cyanobakterier som var föda. Skillnaden var att algen utvecklade fotosyntes. Algen som 

skapades var encellig och det sägs att den var en föregångare till växterna. Algen utvecklades 

i vatten och är därför inte utrustad med varken stödvävnad eller ledningsvävnad. 

Upptagningen av vatten och näring sker direkt från omgivningen. Protisterna lever som 

producenter, konsumenter och nedbrytare och går att hitta överallt lika som prokaryoter. Från 

protisterna sprider sig de andra grenarna ut till växter och djur (Berry, 1996).         

Deras hårda skal är de lämningar som man har hittat idag. Det är fossiler som visar för oss hur 

de har sett ut. Man har hittat släktingar till djurarter som finns idag, ett exempel är trilobiter 

som är ett djur som är släkt med kräftdjuret, de har med åren förändrats till stenar. För att 

djuren skulle överleva fanns det redan på den tiden växter i form av alger. I vattnet uppkom 
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de första ryggradsdjuren som vi idag kallar fiskar. De hade tjocka och hårda skal på kroppen 

tillskillnad mot vår tids fiskar. Det sker med tiden stora förändringar på ytan, nya arter växer 

fram och anpassar sig till den nya miljön. De växter som växte upp där medförde att nya arter 

kunde anpassa sig dit. Några utav de nya djuren var ödlor, insekter, och sländor.  Efter ett tag 

växte dinosaurierna fram som till att börja med kallades jätteödlan. Ödlan kunde leva både i 

vatten, på land, och uppe i luften. När jätte ödlorna dog ut växte däggdjuren fram, exempel på 

däggdjur är ko, noshörning, tiger och björn. 

För att en ny art ska bildas krävs variation inom varje art. Den variationen måste till viss del 

vara ärftlig och det beror också på omgivningen i hur framgångsrika dessa varianter är vilket i 

sin tur beror på överlevnad och om de lyckas få ungar. De som är sämre anpassade dör fortare 

och hinner inte skapa några efterträdare och klarar då inte av konkurrensen (Darwin 2009: 

133). Ofta måste hanarna kämpa för att få en hona och behöver då visa upp en attraktiv sida.    

Felaktiga uppfattningar hos gymnasielever och universitetsstudenter i Italien om hur arterna 

uppkommer beror på att de tror att de arter som skapats av gud är oberoende av varandra och 

inte har förändrats sedan dess. Den andra felaktiga uppfattningen är att eleverna inte 

accepterar evolutionsteorin och de processer som sker i naturliga urvalet (Berti, Toneatti & 

Rosati 2010). Eftersom många missuppfattningar sker kanske det vore bra att införa hur 

arterna uppkommer tidigare i grundskolan. Eleverna får då med sig en bredare kunskapsbas 

om mångfald och arternas släktskap. Att så många personer har fel kunskap om hur arterna 

uppkom beror delvis på media och skolan. Missuppfattningar hos vuxna medför att det lätt 

missuppfattas av barnen.  

Att alla djur ser olika ut beror på det naturliga urvalet, (Darwin, 2009 S. 131).  Tidigare 

forskning säger att elever har kunskap om att djuren ärver egenskaper. 

När eleverna ska förklara hur en viss art förändras (ex pälsen på en isbjörn) hänvisar de flesta 

till Darwins teori, som innefattar slumpmässig variation och naturligt urval, (Halldèn 1988). 

En studie som tidigare gjorts av elever i årskur tre där de skulle sortera bilder som gick ut på 

att få fram vilket djur som kom till världen först, jämfört med dagens vetenskapliga studier. 

På bild nummer ett alltså det förstfödda djuret enligt eleverna blev en fisk, eftersom de tror att 

livet började i vattnet (Berti, Toneatti & Rosati 2010). 

Man har kunnat kolla upp hur och varför olika djur levde och betedde sig på ett visst sätt 

genom undersökningar på laboratorium. Då har man kunnat konstatera att djuret trivs bäst i 

den miljö som den föds i, (Lind, 1979 s. 11).   

Biologisk evolution är ett viktigt begrepp i vetenskapens historia. Det innefattar förändring av 

ärftliga egenskaper hos organismer under loppet av flera generationer,(Evolution 1998, s.13). 

Detta tycker många av de italienska eleverna är svårt att förklara.  

Teleologi är tendensen att förklara varför något existerar eller uppstår genom att leverera en 

funktion eller ett mål. Teleologi kan ligga bakom idén till evolution som riktas mot målet att 

anpassa sig till istället för att vara villkorade, särskilt på miljöförhållanden (Berti, Toneatti & 

Rosati 2010).       

I den italienska studien vet inte barnen mekanismen för evolution, eleverna ansåg att det var 

ett resultat av tidens gång. De visste också att djuren utnyttjade bruket eller kroppsdelar för att 

anpassa sig till miljön. Det finns en vetenskaplig artikel av Halldèn (1988) som det framgår 

att eleverna vet att djuren anpassar sig till miljön och den starkaste individen vinner över den 

svagare. Eleverna vet att dinosaurien dog ut och att vissa arter idag är utrotningshotade. Det 

framgår också att elever tycker det är svårt att förklara hur en art utvecklas. De hänvisade till 

de många livsformer och komplexiteten i levande organismer och deras samspel med 

naturen.       

Några utredningar som genomförts under de senaste årtionden i flera länder har kommit fram 

till att gymnasieelever och universitetsstudenter och även vuxna har fel uppfattning om arters 

ursprung.       
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Mycket få studier har genomförts på barns uppfattningar om djurens ursprung. De som har 

gjorts har endast utförts i länder där det inte finns någon formell undervisning om evolution i 

skolan. (Berti, Toneatti & Rosati 2010). 

Därför har de endast kunnat ta reda på elevers intuitiva föreställningar och de påverkas av 

kulturella faktorer som lever i samhällen med olika religiösa övertygelser.   

De svenska eleverna börjar inte läsa om hur det första djuret uppstod förrän i årkurs fyra, fem 

eller sex enligt läroplanen. I årskurs tre läser eleverna endast om djurarter i deras närmiljö. 

Hur djuren en gång kom till världen tar man upp i åk fem eller sex. Det ska bli intressant att se 

vad de kan jämfört med de italienska eleverna. Jag tror eleverna kommer att ha blandade 

kunskaper beroende på vad de har hört av familj, släkt, vänner, media och skola och därför 

räknar jag med att få många olika sorters svar. De italienska årskurs tre eleverna hade 

sammanlagt läst 30 timmar om hur det första djuret uppstod. En del tror det var gud andra tror 

att de bara kom dit medan elever tror att de var där ifrån början. Vad tror de svenska eleverna?  

I läroplanen för biologi åk ett - tre står det inte så mycket om hur djuren en gång kom till 

världen. Det står beskrivet att de ska följa djurslivscyklar och djur som finns i närmiljön, hur 

de kan sorteras samt namn på vanligt förekommande djur. De börjar dock inte läsa om djur 

liv, biologiska upptäckter, livets utveckling och organismers anpassning förrän i åk fyra, fem 

eller sex.  Om en organism är hotat börjar de läsa om mellan åk sju och nio. Beroende på hur 

läraren lägger upp det.  

Jag tycker det är viktigt att eleverna får en bred bas att stå på tidigt i åldern och får veta hur 

allting skedde. Det är intressant för eleverna att veta hur allting en gång startade här på jorden, 

från enkla celler i vattnet till levande organismer som börjar leva på land och som tillslut har 

utvecklas till en människa. 

 

Syftet med mitt arbete är att undersöka elevers föreställningar om de första djuren på jorden. 

Eftersom det inte finns några tidigare studier på så unga elever tycker jag att det skulle vara 

intressant att ta reda på deras kunskaper. Det finns undersökningar som visar att många har fel 

kunskap inom området och därför tycker jag det är viktigt att eleverna i tidig ålder ska få den 

rätta kunskapen att utgå ifrån.  

 

Mina frågeställningar är 

1. Vad är barns föreställningar om de första djurens utveckling?   

2. Är det någon skillnad mellan flickor och pojkars kunskap?  
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Metod 

 

Urval 
 

Undersökningen är gjord i en grundskoleklass i södra Värmland. Skolan valdes ut för att den 

ligger nära naturen vid ett litet skogsområde som de varje rast vistas i. Urvalskriterier för 

eleverna var att de gick i en trea och ville vara med och svara på mina intervjufrågor. För att 

kunna genomföra min undersökning behövde jag vårdnadshavarens samtycke, (bilaga 1). Jag 

hälsade på klassen och berättade vem jag var och vad jag skulle göra och var extra noga med 

att framföra att det var helt frivilligt att vara med, de fick sedan med sig missivbrevet hem så 

att deras målsmän kunde avgöra om deras barn fick delta i undersökningen. Det går 20 elever 

i klassen och jag fick tillbaka 15 samtyckanden till att deras barn fick delta i en 

enkätundersökning och eventuellt senare en intervju. Det har sammanlagt deltagit tio elever, 

fem flickor och fem pojkar. Bortfallet blev fem elever.  

 

Datainsamlingsmetod  
 

Metoderna som har används i arbetet är enkäter och intervjuer. Avsikten att genomföra 

enkäter var att få fram de barnen med mest kunskap om djur. Frågorna bestod av 16 simpla ja 

och nej frågor, på vissa frågor skulle elever fylla i djur och ge längre svar, (bilaga 2). Jag var 

med när enkäterna genomfördes och det skedde i deras klassrum. Jag läste frågorna högt 

eftersom inte alla elever var läskunniga. De fick några minuter att fundera på varje fråga 

innan jag fortsatte läsa upp nästa fråga. Alla enkäter lästes sedan igenom av mig men endast 

tio elever valdes ut till att bli intervjuade. De elever som jag hade valt ut var de med mest 

kunskap och som hade svarat på alla frågor. Frågorna som ställdes gick ingående på de första 

djurarternas fakta om deras utseende och hur de en gång kom till världen och vad de hade 

skapats av och eleverna fick också förklara om det fanns något liknade djur idag. 

Intervjufrågorna bestod av åtta frågor som jag utgick ifrån. Men eftersom jag ville ha reda på 

så mycket som möjligt ställdes också andra frågor som passade in på det barnen berättade om. 

Eleverna fick berätta det de kunde om de första djuren. Det positiva med kvalitativa intervjuer 

är att man kan ställa följdfrågor. Intervjudelen avslutades med att de fick göra en 

sorteringsövning med nio kort med djur och deras namn på. De djur som var med på bilderna 

var neanderthalmänniskan, moderna människan, dinosaur, ko, ödla, fågel, fisk, och fluga. De 

har tidigare använts i en annan undersökning (Berti, Toneatti & Rosati 2010). Eleverna skulle 

lägga det första födda djuret längst åt vänster och det nyaste djuret till höger sedan skulle de 

förklara varför de lagt korten i den ordningen utan min hjälp.         

 

Frågeställningar som jag utgick ifrån under intervjun var nedanstående. Dessa frågor har 

också använts i Berti, Toneatti & Rosati undersökning 2010. 

 

Har det alltid funnits djur på jorden ända sedan början? (Om inte) Hur kom det första djuret 

till?  

När hände det?  

Vad gjordes det första djuret av?  

Vad var det för djur?  

Var det andra djur än de som lever idag? (Om olika) Varför var de första djuren annorlunda?  

Hur gick det till?  

Varför har olika djur dykt upp eller skapats vid olika tillfällen? Tror du att det finns samma 

djur idag som det gjorde förr i tiden? Om vilka?  
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Procedur 
 

Jag tog kontakt med skolan genom att först prata med rektorn, jag berättade vad jag skulle 

göra och frågade om det var okej att genomföra arbetet i en klass på skolan. Han föreslog en 

årskurs tre. Jag pratade då med klassläraren genom att gå dit och berätta vad jag skulle skriva 

om och att jag behövde ha lite hjälp av några elever och hur mitt upplägg såg ut utifrån min 

planering. Vi kom överens om datum och tider som jag fick tillfälle att komma och träffa 

eleverna. Sedan skrevs ett samtyckebrev som skickades ut till föräldrarna genom barnens 

hjälp. Jag var tydlig med att de som inte hade lämnat in lappen med underskrift tillbaka till 

klassläraren inom ett visst datum inte fick vara deltagande.   

Enkäterna genomfördes i klassrummet på den första lektionen på morgonen i slutet av 

september. Jag gav tydliga regler om hur enkäten skulle gå till och barnen fick varken ställa 

frågor eller diskutera med sina vänner om svaren, det tog ca 40 minuter att genomföra den. 

Utifrån dessa valde jag ut 10 stycken personer, fem personer av vardera kön som gav svar på 

alla frågor och de bästa svar som jag kunde bygga vidare på under intervjun. Intervjuerna 

skedde i ett grupprum i början av oktober. Eleverna brukar dagligen vistas i det rummet och 

de kände sig därför extra trygga där och vi fick vara i fred. För att det skulle kännas mer 

avslappnat så satt vi bredvid varandra. Jag inledde med att berätta varför jag skulle genomföra 

intervjun och nämnde att de kommer att vara helt anonyma. Det var okej för alla som deltog 

att intervjuerna bandades. Eleverna fick avbryta om de hade någon fundering. Varje intervju 

tog mellan 20- 25 minuter eleverna fick god tid att tänka innan de svarade. Jag ställde en fråga 

medan eleven svarade, det blev många bra diskussioner utöver mina frågor om djur. När 

eleverna skulle lägga bilderna i tidsordnings fick de ingen hjälp av mig utan jag satt tyst och 

kollade på dem, när de skulle förklara hur de hade placerat sina bilder så ställde jag lite frågor 

till dom men det var mestadels eleverna som hördes under intervjun. För att få bra tips och 

idéer på hur jag ska bete mig har jag utgått ifrån ”att förstå barns tankar” som handlar om 

metodik för barnintervjuer.  

 

Databearbetningsmetoder 

 

När enkäterna och intervjuerna hade genomförts transkriberades deras svar till datorn. Jag 

sammanfattade först enkäterna genom att skriva alla enkäter i en löpande text och efter det 

läste jag igenom dem och tog ut de elever som svarat på alla frågor och det var de som gav 

bäst svar. Intervjuerna skrevs också in i datorn i tabellform, då jämförde jag tjejer och killar 

med varandra. 
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Reliabilitet  
 

Jag och klassläraren hade kommit överens om att jag kunde komma på förmiddagar. 

Resultatet kan ha sett annorlunda ut om jag hade utfört undersökningen på eftermiddagen. På 

morgonen är många trötta och lite tysta och drömmer sig gärna bort. Resultatet skulle även ha 

kunnat bli annorlunda om jag inte hade gjort urvalet att bara intervjua de barnen med bäst 

kunskap om djur. Jag antog att de andra eleverna hade suttit tysta och inte kunnat svara på alla 

frågor som jag ställde, men så hade det kanske inte blivit det är bara en tanke som jag fick upp 

i huvudet.    
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Resultat 
 

Nu har en undersökning gjort i en årskurs tre i Sverige om barns uppfattning av de första 

djurarterna. Tidigare studier som gjorts har bara utförts på äldre personer på gymnasiet och 

universitetsstudenter i Sverige.  

För att få en tydlig struktur över resultatet kommer jag kommer besvara mina 

forskningsfrågor i denna ordning:  

1. Vad är barns föreställningar om de första djuren på jorden? 

2. Finns det någon skillnad mellan flickor och pojkar? 

 

Frågeställning1 

Svaren ifrån de svenska elever jag har intervjuat om det förstfödda djuret var ganska 

varierade. De flesta barn trodde att djuren var skapade av gud. Det alternativ som kom på 

andra plats bestod av naturliga processer och det som kom på tredjeplats som två elever 

trodde var att djuren har funnits hela tiden ända sedan jorden skapades. Jag ser att eleverna 

har missuppfattat Darwins teori.     

Majoriteten var överens om att det inte har funnits djur hela tiden, eftersom djuren anpassar 

sig efter miljön och omgivningen. Eleverna tror att det finns en mening med allt liv på jorden.  

Om alla djur hade föds under samma tidsperiod skulle det inte finnas plats för alla och maten 

skulle inte räcka till. Om alla djuren hade varit kvar på jorden tror inte eleverna att människor 

hade blivit till.  

De tror att organismer trivs bäst på den plats de föds på. Exempel en fisk trivs bäst i vatten, 

skulle man ta upp en fisk ur vattnet och lägga den i en burk hemma skulle den inte klara sig 

länge förklarar en tjej, eftersom det inte är samma miljö. Den har varken kompisar, växter att 

gömma sig i eller samma syre som det är i vattnet.  En pojke förklarade att det beror på att 

jorden till en början var ett brinnande eldklot och då kunde inte djuren anpassa sig till den 

miljön, det fanns varken mat eller vatten. Hur det första djuret blev till är en blandning av 

olika uppfattningar. Någon tror att det regnade väldigt mycket i flera miljoner år och kunde på 

så vis kyla ned elden och så småningom släcka den, det bildades också hav och sjöar av allt 

regnande. En annan elev tror att det första djuret var en bakterie som kom med regnet ner i 

vattnet, medan en annan tror att det var djuren som skapade jorden, några tror att det var gud 

som skapade dem, medan vissa tror att de flög ner på jorden av Big bangsmällen. Detta tror de 

skulle ha skett för flera miljoner år sedan medan vissa elever tror att det skedde för några 

tusen år tillbaka. Anledningen till att det första djuret kunde komma till världen var att 

atmosfären kom till och på så vis var det inte lika varmt och de kunde lättare leva. Det första 

livet började i vattnet och det är eleverna överens om och mycket säkra på, men hur det kom 

dit är en klurigare fråga. När eleverna själva får berätta vad det första djuret kan ha varit tror 

de att djuret kan ha varit en cell, bakterie, eller en alg som kommer ifrån en växt, ett litet djur 

som kunde lägga ägg, som blev till en fisk eller dinosaurie. De är alla överens om att det var 

ett slags havsdjur.  

Djurets utseende kunde vissa elever beskriva väldigt bra men även här är deras uppfattningar 

olika. Det var ett väldigt litet djur beskrev alla som blev intervjuade, det kunde heller inte bli 

någonting till en början men sedan blir det bara bättre eftersom de anpassar sig till miljön och 

tillslut utvecklas det till ett djur, det växte och blev större och större, det var slajmigt, 

diskretfärg som smälte in i vattnet och var på så vis säkert eftersom det var osynligt för andra 

djur eller en manetliknande art. En person beskriver väldigt tydligt att det är ett djur som har 

utvecklats ifrån bakterier som äter upp varandra som hela tiden växer och tillslut blev till ett 

annat djur som fick ben och kunde ta sig upp på land, man kan säga att det sker genom den 

naturliga processen. Baren har svårt beskriva med ord hur en art har utvecklats från ett djur till 

ett nytt. Vissa djur går bra att förklara ex från fisken till ödlan men att sedan förklara hur 
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ödlan utvecklades till ett annat djur tyckte vissa var svårt att förklara. Men orsaken till att 

djuret ändrar sig beror på omgivningen och dess miljö.     

Eleverna vet att man idag har hittat mycket intressant från miljoner år tillbaka, de förklarar för 

mig att man hittat döda djur rester, som fotspår och fossiler som man har kunnat ta reda på hur 

länge sedan det var de kom till. Jag ställde en följdfråga till en elev om han visste vem som 

låg bakom mycket av den informationen vi vet idag och då kom det fram att de har pratat om 

Darwin i skolan, han berättade också att Darwin har mycket med djur att göra.  

De djuren som finns kvar idag är fiskar, fåglar, ödlor, sköldpaddor, flugor, snäckor och 

maneter.  Barnen upprepar vid flera tillfällen att djuren påminner om varandra. Något djur 

som påminner om oss människor tycker de är apan och det är alla överens om. Några elever 

börjar fundera om vi kanske en gång kan ha varit ett djur, eller om människan är ett djur. 

När eleverna sorterade korten om det äldsta och de nyaste djuren såg barnen ett samband att 

de gamla djuren påminner mycket om de djuren som finns idag. De såg hur kroppsdelar byggt 

på djuren efterhand. Fisken som fått ben och blivit till en ödla som så småningom fick längre 

ben och blev till en jätteödla det vill säga en dinosaurie. En elev beskriver hur det första djuret 

kom till: ”Det första djuret kom till genom bakterier som åkte med regnet ifrån himmelen ner 

i havet som efterhand växte och blev till en annan art. Det har utvecklades ifrån en växt till ett 

djur. Att de har växt fram av små celler som kommer ifrån en växt och bildat ett djur. Djuret 

växte fram ur ett frö. Det första djuret skapades genom att massa bakterier åt upp varandra. 

Djur har utvecklats ifrån varandra. Dinosaurien kom upp ur vattnet och kläckte ett ägg och där 

ur kom det fram en ny art”.   
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                   Resultat av sorteringsövningen framgår av tabell 1    

Fisk Ödla Fluga Sköldpadda Dinosaurien  Fågel Neandertalmänniskan ko Moderna 

människan  

Fisk Dinosaurie       Fågel Sköldpadda  Ödla Neandertalmänniskan Fluga ko Modena 

människan 

Fisk Dinosaurie Sköldpadda Ödla Fågel Fluga Neandertal 

människan 

ko Moderna 

människan 

Fisk Ödla Sköldpadda Dinosaurie Fågel Neandertal 

människan 

ko fluga Moderna 

människan 

Fisk Ödla Dinosaurie Fågel Sköldpadda Neandertalmänniskan fluga ko Moderna 

människan 

Fisk Dinosaurie Sköldpadda Fluga Ödla Fågel Neandertal- 

människan 

ko Moderna 

människan 

Fisk Dinosaurier Neanderthalmänniskan Sköldpadda Fågel Ödla fluga ko Moderna 

människan 

Fisk Dinosaurie Ödla Fågel Fluga Sköldpadda Neandertal 

människan 

ko Moderna 

människan 

Fisk Ödla Dinosaurie Fågel Sköldpadda Fluga Neandertal 

människan 

ko Moderna 

människan 

Fisk Ödla Dinosaurie Sköldpadda Fågel Fluga neandertalmänniskan ko Moderna 

människan 

 

Tabell 1. Resultaten ifrån sorteringsövningen 

Eleverna jag har intervjuat är överens om det första och det sista djuret men annars är det 

varierande svar. Jag kan inte se något speciellt mönster utifrån tabellen.   

 

Frågeställning 1  

De gula fälten är pojkarnas som har svarat och resterande svar är ifrån flickorna. Speciellt 

flickorna tyckte det var svårt att förklara med ord hur de hade placerat ut sina bilder. 

Elevernas förklaringar till hur djuren har utvecklats, här följer några utav deras tankar: 

Elev 1, pojke: 

”Fiskar var ett av de förta djuren på jorden, när temperaturen blivit mer lagom inte så varm 

utvecklades det ben på fisken så att det blev till en ödla som kunde ta sig upp på land. Där var 

det en helt annan miljö där det fanns gott om mat exempelvis flugor som ödlan kunde äta. 

Utifrån ödlan utvecklades ett skal på ryggen som var till som ett skydd emot elaka djur. Detta 

djur fick namnet sköldpadda. Dinosaurien är en utvecklad sköldpadda fast mycket större. När 

den behövde mat fick den vingar och kunde flyga upp i träd. När det bildades mer syre och 

växtlighet kom neanderthalmänniskan till och den behövde äta mycket kött därför kom kon 

till och sedan har neanderthalmänniskan utvecklats till den moderna människan”. 
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Elev 2, flicka:  

”Fiskar var det första djuret för de kunde behärska att det var lite kallare. Dinosaurierna är 

skapade av en fisk, gick upp på land för de kunde leva i lite kallare men också lite varmare 

klimat som det var på land.  Neanderthalmänniskan kom till för att det hade blivit varmare 

och mer växter på land.  Sköldpaddan kom till när det var soligt för den låg på stranden och 

solade och mådde bra. Sedan blev fågeln till som utvecklades ifrån sköldpaddan. Den hade nu 

utvecklades och fått vingar. När den mötte något elakt djur så att de blev ovänner blev den 

ibland av med sina vingar och en ny art hade blivit till nämligen ödlan. Eftersom ödlan 

behövde mat uppstod en insekt som kallas fluga.  När flugan blivit större och större och 

parades med ett visst djur bildades en ko. Tillslut var det jättemånga kossor och då kom den 

moderna människan till som äter kor. Det blev också varmare på jorden eftersom det nu var så 

mycket liv i rörelse”. 

  

Utifrån enkäterna har eleverna blandade kunskaper om djuren, vissa är mer intresserade av 

djur än andra. Pojkarna är mer intresserade av vilda djur såsom dinosaurier och ormar medan 

tjejerna är intresserad av tama djur såsom katt, kanin och hund. Jag såg tydliga skillnader i 

intervjudelen om hur deras kunskaper varierade. Pojkar hade bättre och mer kunskap om 

djuren. De kunde dessutom ge tydligare förklaringar om hur djuret har utvecklats med tiden.  

Vissa elever nämnde den naturliga processen som de flesta kände till vilken som kommit på 

den teorin, nämligen Darwin.  
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Diskussion 
  
Nu vet man vad de svenska barnen har för uppfattning om hur det första djuret kom till 

världen. Jag vill berätta att jag är imponerad över att eleverna är så otroligt kunniga och 

duktiga inom området! Eleverna har inte börjat läsa om hur djuren en gång kom till världen 

men de är ändå en god bit på vägen, men de har mycket kvar att lära!  

Barnen har en liten aning om när de första djuren kom till, men de är det är väldigt 

tveksamma och kan inte säga exakt. De flesta visste att det var några miljoner år sedan, någon 

elev trodde endast att det var för tusen år sedan, vilket inte stämmer helt eftersom det var för 

ca 3,6 miljarder år sedan. Det är blandade uppfattningar om vem som skapat det första djuret 

men de flesta tror att det var gud som skapat de. Barnen är duktiga och kunniga inom 

området. De kände till Darwin och det märktes under intervjuerna att de hade pratat om 

honom eftersom flera utav eleverna använde sig av uttrycket naturliga urvalet. Jag tror det är 

rätt vanligt att eleverna hänvisar till Darwins teorier, i den italienska artikeln hänvisar 

eleverna till Darwins teorier. Det visade sig att de svenska eleverna har missuppfattat 

innebörden av Darwins teori. De trodde att den gick ut på att gud hade skapat djuren. 

Eleverna är överens om att det inte alltid har funnits djur på jorden ända sedan den kom till. 

Forskare idag vet genom fossiler hur länge det har funnits levande djur. Eleverna berättar att 

de pratat om fossiler och att det är lämningar ifrån gamla djur, en elev hade till och med tagit 

med en bok om fossiler som hon visade mig när jag kom tillbaka till klassen för att utföra 

intervjuerna, så man märker att eleverna tycker det är ett spännande område att jobba med. 

Tyvärr tror jag inte att lärare lägger så stort krut på detta avsnitt, utan eleverna får mer forska 

om nutida djur. Det var den upplevelsen jag fick när jag pratade med deras lärare efter åt. Men 

självklart beror det på läraren och dess intresse. Utifrån läroplanen kommer det in mer om 

djurens uppkomst i högre årskurser än trean.   

Många utav eleverna berättar att de tror djurens uppkomst har med miljön att göra, vilket 

beskrivs i Bonniers stora verk om jordens djur (S.13- 14). Det var från början väldigt varmt på 

jorden, därför började det första djuret att leva i vattnet. När temperaturen blivit lite lägre 

utvecklats arten till att få fenor på kroppen och på så vis kunna ta sig upp till ytan och 

efterhand växte små ben ut på djuret för att kunna komma upp på land för att skaffa mer mat 

och sedan utvecklats det vingar för att kunna skaffa mat på högre höjder. Någon elev förklarar 

att det inte blir lika varmt när ozonlagret skyddas. Eleverna ger väldigt bra och tydliga 

förklaringar. Dock stämmer inte deras förklaringar med dagens vetenskapliga forsknings 

resultat. Jag är ändå nöjd över deras kunskaper inom området!    

De kan se en tydlig bild att djuren har utvecklats ifrån varandra, men endast när de har 

bilderna från sorteringsövningen framför sig. Det är svårare att förklara med ord hur en art har 

utvecklats ifrån varandra. Jag tror det har att göra med att eleverna inte har så stort ordförråd 

när de går i trean men det kommer med åren och självklart beror det på att de inte har börjat 

läst inom detta område än. Men de vet att vissa djur dör ut för att konkurrensen är för hård! I 

arternas uppkomst (Darwin 2009: 244) beskriver man att en art försvinner när konkurrensen 

är allra hårdast just mellan de arter som är mest lika varann.  

Eleverna vet också att man har hittat gamla rester av djur så att man har kunnat se hur deras 

levnadsvillkor såg ut. Barnen vet att detta skedde för flera miljoner år sedan och har mycket 

bra kunskap om djur för att inte tidigare ha läst om hur djuren kom till världen. Man kan se en 

tydlig skillnad i arbetet och det är att killarna kan mer om de första djuren. Detta syns både i 

enkäten eftersom de skriver mer invecklade och längre svar. I intervjun fick jag jättemycket 

information om massa djur utöver det jag frågade om när killarna svarade.  Tjejerna vet vilken 

ordning djuren kom till världen medan pojkarna har mycket bredare fakta kunskaper om 

djuret när de skulle förklara i sorteringsövningen. De tog blandanat upp hur djuren såg ut och 

levde.  
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Biologisk evolution berättade eleverna att de kunde men de tyckte det blev ännu tydligare när 

de fick se och göra sorteringsövningarna. När jag bad eleverna att förklara hur det gick till 

visade det sig att eleverna inte hade så lätt att förklara hur övergången till ett annat djur sker. 

De svenska eleverna är inte ensamma om att ha svårt att förstå processen av utveckling av ett 

djur. De italienska eleverna tyckte också att det var svårt, därför ser jag en anledning till att 

börja tidigare i grundskolan inom dessa ramar. Det framgår också i studien att högstadieelever 

och universitetsstudenter har svårt med det. Därför tycker jag det är viktigt att lägga en bred 

och lärorik bas hos eleven så att den kan föra vidare rätt budskap till sina blivande barn eller 

kompisar. 

Eftersom jag hade lagt in både bilder och text på korten till sorteringsövningen kunde 

eleverna se ett samband mellan bilderna. Detta ledde till att de tyckte det blev mer tydligt och 

såg att djuren påminde om varandra. Djuret hade först utvecklats ifrån en cell till en fisk som 

så småningom kunde simma upp till ytan med hjälp av sina fenor, och efterhand fick fisken 

ben och kunde ta sig upp på land, då klimatet hade blivit svalare och det var lättare att anpassa 

sig, för att komma upp på högre höjder efter mat fick djuret vingar och kunde på så vis börja 

flyga. Detta är en enkel beskrivning hur processen utvecklas av ett djur till ett annat. Detta 

som eleverna påstår om hur djuren kom till världen stämmer inte helt med den vetenskapliga 

forskningen vi vet idag. Därför blir svaret på min forskningsfråga om elevers kunskap om de 

första djuren på jorden ganska tunn, de kan mycket om djur och de vet att man har hittat 

fossiler, de känner också till vem Darwin är och vad han gjorde men de har fortfarande 

mycket kvar att lära.   

När de förklarade för mig hur de placerat ut djuren i sorteringsövningen vet jag inte riktigt hur 

de har tänkte, men det märktes att de var seriösa! Jag såg att de tänkte till och funderade 

riktigt ordentligt. Blev dock väldigt överraskad när de skulle förklara varför de lagt korten 

som de gjort. Man blev glad när man satt och lyssnade på dem, för vilken fantasi de har! Jag 

ska inte säga att de är dåliga utan tvät om. Jag tycker att de har bra med kunskap i sitt bagage, 

men den är inte fylld än utan det finns mycket mer att lära! 

Eleverna har rätt i att det började med små enkla djur som anpassar sig efter miljön och där 

maten finns. ”Djuren är precis som oss människor, vi anpassar oss efter väder och mat” 

berättar en tjej. De vet också att vissa djur finns kvar idag, inte samma som fanns då men 

deras barn, barns, barn, ja en släkting till arten menar eleverna. Det är självklart för eleverna 

att djurarter dör ut eftersom alla inte kan anpassa sig och de starkare vinner mot de svaga. Det 

är som att spela fotboll nämner en pojk som har ett roligt exempel om hur en djurart dör ut. 

Det starkaste laget är bäst och kan därför lättare göra mål och så småningom åker det sämre 

laget ner i tabellen och ut ur serien och likadant är det med djur, de försvinner eftersom de 

inte kan föröka sig och blir därför besegrad av en annan art. Forskare har tidigare konstaterat 

att livet började i vatten och det är självklart för alla elever. Eleverna tror det har att göra med 

att det var för varmt och att det fanns mest mat på botten. Detta stämmer ganska bra med vad 

forskare säger. Eftersom de flesta eleverna har missuppfattat Darwins teori kan man inte säga 

att de tror på den. De förklarar hans teori genom att djuren har utvecklats ifrån varandra och 

att de så småningom nästan alltid dör ur, eftersom de måste anpassa sig till miljö och dess 

omgivning. Men de kan dock inte beskriva i ord hur processen går till, vilket jag inte begär 

utav dem eftersom de är nya inom området. De kan egentligen väldigt mycket fast de blandar 

ihop olika teorier med varandra men de är duktiga för att inte ha börjat läst om ämnet. Barnen 

tror alltså att djuren har utvecklats ifrån varandra. 

När eleverna berättar om vilka djur som har dött ut sa alla elever dinosaurien först. Vilket jag 

tycker är intressant! Det känns som att eleverna tänker på dinosaurien när de tänker tillbaka i 

tiden. Det fanns otroligt många djur men ändå så valde de dinosaurien.  

Eftersom deras kunskap var väldigt olika och eleverna inte tidigare hade läst om hur djuren 

kom till världen tycker jag att de var jätteduktiga! Något som jag tydligt kan se både i enkäten 
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och i intervjun är att killar kan mycket mer om dinosaurier och de första djuren. Tjejerna 

svarade endast på frågorna medan pojkarna berättade allt de kunde och visste om djuren. Det 

som ligger i grunden till att killarna kan mer än tjejerna tror jag har att göra med att de flesta 

pojkar växte upp med dinosaurier bland sina leksaker, nu säger jag inte att det alltid är så här 

men jag vet att många har gjort det. De lärde sig nog mycket då med namn och utseende på 

dom, sedan har de vilda djuren blivit ett intresse för att det är kanske något byte eller någon 

släkting till dinosaurien. Tjejerna är mer blygsamma när jag gör intervjuerna och säger ofta att 

de tror det är så men att de inte är säkra. När jag genomförde enkäten skrev de oftast på det 

häftigaste djuret exempelvis katt och hund alltså mer husdjur medan pojkarna gillar de vilda 

djuren som dinosaurier, fladdermöss och vargar.  Även på sorteringsövningen kunde pojkarna 

förklara bättre hur och varför de sorterade bilderna på djuren efter den ordningen som de 

gjorde. Att de fick olika resultat på sorteringsövningen förstår jag eftersom de inte har börjar 

prata om vilket djur som kom till förts, jag tror att många chansade men när de förklarade hur 

de hade tänkt svarade några att ”jag vet inte varför jag la kon där men jag tror det är så” 

medan andra svarade att ”de hade hört det av sina föräldrar”. Här kan jag inte skylla på att det 

var skolan eller media har fel kunskap om hur djuren en gång kom till världen och i vilken 

ordning de kommer i som det framgår i den italienska studien.  

Det djur som eleverna placerade längst till höger, alltså det nyaste djuret var den moderna 

människan och de tycker att den påminner mest om apan.  Elever tycker att människan är lik 

apan både i sättet och i utseende mässigt. Apan har ögon, näsa, mun, händer, ben, lika många 

händer, fingrar, äter tillviss del samma mat som oss, äter med händerna, den är också 

beroende av andra, den går på två ben. Enda skillnaden enligt barnen var att den är hårig och 

mer krokig. Eleverna nämner också att apan kan prata, fast på sitt språk. De tror också att vi är 

en efterträdare av apan.    

Om man jämför de svenska och italienska elevernas resultat om det första djuret kan man inte 

se någon större skillnad! De är överens om att det är fisken. Man kan dra slutsatsen att 

eleverna är överens om att livet började i vattnet. De svenska eleverna trodde att fisken hade 

utvecklats ifrån en cell. Jag trodde att de Italienska barnen skulle kunna mycket mer än de 

svenska eftersom de läst mer än vad de svenska eleverna har. Målen för eleverna i Sverige 

och Italien ser annorlunda ut. I Sverige kommer det mesta om hur djuren kom till i årskurs 

sex. Men jag tycker att många elever kan mycket mer än det som de ska kunna i målen för 

årskurs tre. Jag tycker också att det är försent att i årskurs sex börja läsa om hur de första 

djuren kommer till, jag tycker man kan inleda på ett enkelt sätt om hur djuren kom till redan i 

årskurs tre. Eftersom det sker så mycket missuppfattningar av vuxna om hur de förta djuren 

kom till världen tycker jag det skulle vara bra att införa det i grundskolan. Genom det här 

arbetet har jag fått reda på att eleverna i årskurs tre är mogna och öppna och visar ett stort 

intresse för att föra att samtala och arbeta om hur djuren en gång kom till världen och hur de 

har utvecklats.  

De eleverna jag har intervjuat kan lätt nå högre mål än de som står att de ska kunna i årskurs 

tre och det tycker jag är mycket positivt! Någon elev tycker att de jobbar för lite om djur och 

det tycker jag är synd, eftersom det är ett mycket omtyckt ämne av eleverna. Det märks att de 

gillar det, de hade tidigare jobbat med forskningsgrupper fast om djur i närmiljö och de hade 

lagt ner sig jättemycket och ritat fina bilder och skrivit bra och intressant fakta. Så skulle man 

kunna göra fast om de tidigast födda djuren på jorden.   

Utifrån detta arbete har jag lärt mig att djur är något som barn är väldigt intresserade utav och 

vill gärna jobba mycket med. Jag kommer som blivande lärare att lägga stort krut på denna 

del. Jag tycker det är intressant att ta reda på fakta och lära mig ny kunskap om hur djuren 

levde förr, det tror jag också eleverna tycker. Speciellt sådana djur som inte lever idag, som 

dinosaurier. Vilket häftigt djur! Man kan fundera på om människan hade funnits kvar idag om 

dinosaurien levde. Nu vet jag att eleverna tycker det är intressant område också.  
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Genom arbetet har jag tagit reda på vilken kunskap eleverna har om de första djuren som kom 

till jorden och på så vis kan jag lägga en grund att utgå ifrån till mina blivande årskurs tre 

elever. Man skulle kunna jobba med tema arbeten om djurens uppkomst och kanske göra en 

teater eller en vernissage med massa fina bilder och dikter av de äldsta djuren. Sedan skulle 

eleverna få redovisa för sina föräldrar. Detta bidrar till att fler får en insyn i hur livet tidigare 

har sett ut.  Området tycker jag är viktigt eftersom det rör alla människor här på jorden och de 

är organismer som har bott på samma planet som oss.    
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Bilaga 1 

                                Till vårdnadshavare                       2011-09-29 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Malin Carlson, jag är nu inne på min sista termin som blivande grundskolelärare 

med inriktning naturkunskap i vardagen. Jag ska börja skriva mitt examinationsarbete i 

lärandeutbildningssyfte. Detta innefattar en enkät med eleverna där några kommer att väljas ut 

för en intervju, det är helt frivilligt att vara med! Enkäterna och intervjuerna kommer att 

handla om barnens föreställningar om de första djuren. Jag kommer att intervjua ett barn i 

taget. Syftet med denna undersökning är att ta reda på om elevernas kunskaper stämmer med 

vetenskapliga teorier.  

 

Intervjuerna kommer att äga rum någon gång under vecka 40. 

 

Mina intervjuer ska sedan jämföras med vetenskapliga arbeten där alla barn är helt anonyma 

dvs. inga namn på vare sig skola, ort, pedagoger eller barn kommer att nämnas i arbetet.   

 

För att kunna genomföra denna undersökning ber jag er vårdnadshavares om godkännande. 

Var vänlig fyll i nedanstående talong och lämna sedan in den till klassläraren senast tisdag 

4/10.  

Har ni några frågor kan ni kontakta mig på XXXX – XX XX XX 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Malin Carlson 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Mitt barn får delta  (   )  

 

Jag vill inte att mitt barn deltar (   ) 

 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavare underskrift:___________________________________________________ 
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Bilaga 2                                                  

En enkät om djur                      

                                                                                        Namn: ___________________ 

1. Har du djur?  

 

Ja                                  nej 

 

 

2. Är du intresserad av djur?  

 

Ja                                             nej  

 

 

3. Vilket är det häftigaste djuret du vet? Och varför?  

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

4. Tror du att djur är släkt med människan?  

 

Ja                                          nej 

 

 

5. Vilket djur tycker du påminner mest om människan och varför?  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Tror du att det är meningen att alla djur ser olika ut?  

 

ja                                      nej 

 

Förklara hur du tänker 

__________________________________________________________________________ 

 

 

7. Vet du vilket djur som är störst?  

 

ja                             nej 

 

8. Vet du vilket djur som är minst?  

ja                          nej                             namn på djuret:______________________ 
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9. Fanns djuren före människan?  

 

ja                          nej 

 

 

10. Är du intresserad av dinosaurier? 

 

ja                    nej  

 

 

11. Har du mycket kunskap om apor?  

 

ja                   nej  

 

 

12. Vet du var det första djuret levde?  

 

ja                           nej 

 

 

13. Har du någon kunskap om skapelseberättelsen?  

 

ja                              nej 

 

  

14. Vet du vad en fossil är?  

 

ja                       nej 

 

 

15. Vet du något djur som är släkt med människan? 

 

______________________________________________________________________ 

 

16. Vart tror du det första djuret levde? I vattnet eller på land?  

 

vattnet                              land 

 

 

 

 

                                             Tack för din medverkan!  

                                             Med vänlig hälsning Malin Carlson.   


