
Mall till intervjuer år 2003-2006 
 
2003 
Hur bildas regn? 
Vad händer om du blandar vatten med jord? 
När man blandat ihop vattnet med jorden, går det då att i en skål få vattnet för sig och i en 
annan skål få jorden för sig? Hur? 
När du har varit på toaletten och spolat – vart tar innehållet i toalettstolen sen vägen? 
Tänk att vi har en burk med vatten som vi lägger en sked salt i. 
Kan man skilja på vattnet och saltet, d.v.s. få vattnet för sig och saltet för sig? 
Vad behöver växter och djur för att leva? 
Hur bildas jord? 
Vad händer när olja kommer ut i havet?  
Vilka fler sopor sorterar du? 
Varför? 
Var lägger du batterierna som inte fungerar längre? 
Varför? 
Hur känns det att gå in i ett växthus? Hur fungerar ett växthus? 
Har du hört talas om något som heter den ökade växthuseffekten? 
Kan du ge exempel på några saker som rostar? Hur bildas rost? 
 
2004 
Hur bildas regn? 
Tänk att vi har en burk med vatten som vi lägger i en sked salt i. 
Kan man skilja på vattnet och saltet, d.v.s. få vattnet för sig och saltet för sig? 
Vad händer om du blandar vatten med jord? 
När man blandat ihop vattnet med jorden, går det då att i en skål få vattnet för sig och i en 
annan skål få jorden för sig? Hur? 
Om du har socker och värmer det. Vad händer då? 
Kan man få tillbaka sockret på något vis? Hur? 
Vad behöver växter och djur för att leva? 
Hur bildas kompostjord? 
Vad finns det för typer av miljövänliga bussar? 
Vilka är skillnaderna mellan en miljövänlig buss och en vanlig buss? 
Varför sorterar man sopor av olika slag? 
Varför samlar man in batterier? 
Om vi tänker oss att du har varit på toaletten och så har du torkat dig med toapapper. Vad 
händer när du spolar med det innehållet som finns i toastolen? Vart tar det vägen? 
Var kommer kranvattnet från? 
Vilka saker kan rosta? Varför? Hur bildas rost? 
Vad händer när olja kommer ut i havet?  
Hur känns det att gå in i ett växthus? Hur fungerar ett växthus? 
Hade du hört tals om den ökade växthuseffekten? 
 

 



2005 
Hur bildas regn? 
När man blandat ihop vattnet med jorden, går det då att i en skål få vattnet för sig och i en 
annan skål få jorden för sig? 
Skulle det vara möjligt att få jorden för sig och så fall hur? 
Hur hade det gått till om du tog salt och hällde i och rörde runt. Skulle du kunna skilja saltet 
från vattnet? Hur skulle det kunna gå till? 
Hur hade det gått om vi hade tagit socker här på skeden och värmt det med t. ex. ett ljus eller 
en låga? 
Hade vi kunnat få tillbaka sockret som det var från början? I så fall- hur? 
Hur bildas jord? 
Vad behöver växter och djur för att du ska kunna leva? 
Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Om vi tänker oss att du har varit på toaletten och så har du torkat dig med toapapper. Vad 
händer när du spolar med det innehållet som finns i toastolen? Vart tar det vägen? 
Hur kan det komma ut i kranarna? 
Varför sorterar man sopor? 
Det här batteriet, det lägger du ju någonstans när det inte fungerar längre. Var då? 
Varför det? 
Vilka skillnader finns det mellan en vanlig buss och en miljövänlig? 
Ge exempel på några saker som kan rosta. Hur bildas rost? 
Hur känns det att gå in i ett växthus? Hur fungerar ett växthus? Varför har man växthus? 
Har du hört talas om den ökade växthuseffekten? Kan du förklara vad det är? 
 
 
2006 
Hur bildas regn?  
Var kommer vattnet i kranen ifrån? 
Vad händer med det som finns i toastolen när du spolar? 
Varför sorterar man sopor? 
Varför ska man samla in batterier? 
Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Hur känns det att gå in i ett växthus? 
Hur fungerar ett växthus? 
Vad är den ökade växthuseffekten? 
Vilka skillnader finns mellan en miljövänlig buss jämfört med en vanlig buss? 
Vad behöver djur och växter för att kunna leva?  
Vad är energi? 
Varför bör vi spara energi? 
Hur bildas kompostjord?  
Var kan du hitta rost? 
Hur bildas rost? 
Vilken färg har rost? 
 

 


