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Abstract 
Syftet med undersökningen var att undersöka vilken förståelse 15-åringar har av 
ekologiska processer samt hur deras föreställningar uttrycks vad gäller akvatiska system. 
Metoden som användes var reviderad klinisk intervju som är en kvalitativ intervjumetod. 
Elevernas förståelse i denna studie avseende de ekologiska processer som är centrala för 
alla ekosystem är bristfällig och fragmentarisk. Eleverna saknar naturvetenskapliga 
referenspunkter att relatera fenomenen till. När eleverna redogjorde för vilka villkor som 
finns för liv i akvatiska miljöer applicerade de den kunskap som de har kring fenomenen i 
terrestra miljöer. Språket de talar är inte av naturvetenskaplig karaktär vilket kan innebära 
hinder i utbildningen av dem inom de naturvetenskapliga ämnena. När eleverna 
applicerar sina kunskaper om de ekologiska processerna på det akvatiska systemet 
innebär inte det faktum att processerna sker under vatten några ytterligare hinder. Deras 
förståelse av processerna är inte så djup att konflikter i förståelsen uppstår till följd av att 
processerna diskuteras med ett akvatiskt system som utgångspunkt. De gånger som 
elevernas föreställningar utmanas justerar de sina naturvetenskapliga förklaringar till 
modeller som bättre passar deras bristfälliga förståelse.  
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Förord 
Att skriva examensarbetet har varit en tid för reflektion och eftertanke. Många av de delar 

vi under vår utbildning fått, har fallit på plats. En del saker ställer vi oss fortfarande 

frågande till men nu när slutet av vår studietid närmar sig, känner vi oss väl förberedda 

att möta arbetslivet. Under hela vår studietid och även under arbetet med denna uppsats 

har den personal som arbetar på institutionen för matematik och naturvetenskap vid 

Högskolan Kristianstad varit en värdefull resurs för oss. Främst vill vi tacka vår 

handledare Gustav Helldén som valde att handleda oss i vårt examensarbete trots att det 

inte var en del av hans tänkta arbetsuppgifter. Vi vill tacka honom för att han gav oss ett 

uppslag att forska kring och för det ovärderliga stöd han givit oss under arbetets gång. 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och ett ömsesidigt 

ansvarstagande.  
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1. Bakgrund 
Idag är debatten om Östersjön och de förändringar som den genomgått under de senaste 

årtiondena mer aktuell än någonsin. Torskbeståndet har en kraftigt neråtgående 

populationsutveckling. Torskens utveckling i Östersjön är mycket osäker och det föreslås från 

ett flertal marinbiologer att beståndet närmar sig ett kritiskt tröskelvärde. Om detta värde i 

antal torskar underskrids finns det ingen möjlighet för detta bestånd att återhämta sig på egen 

hand (Fiskeriverket, 2006). Att detta kan ske finns det exempel på utanför Kanadas kust, där 

ett torskbestånd i direkt kontakt med Atlanten för ungefär 20 år sedan fiskades ut. Detta 

bestånd har ännu inte återhämtat sig (Townsend et. al, 2003). Utöver det hotade 

torskbeståndet finns det fler problem i Östersjön. Varje år som går tenderar det till att bli 

kraftigare algblomningar. Dessa algblomningar leder bland annat till att det blir bottendöd i 

vissa delar av Östersjön (Fiskeriverket, 2006). Vad problemen beror på och vilka 

konsekvenserna i ett mer långsiktigt perspektiv blir, är för många oklart.  

 

För att människan skall kunna vara med och påverka i frågor kring miljöutvecklingen krävs 

det att hon har förståelse för de system som blir påverkade av mänsklig verksamhet. När 

denna kunskap skall förmedlas till elever på skolorna runt om i landet kan det eventuellt 

föreligga vissa hinder för att eleverna skall ta till sig denna kunskap. Om elever inte utvecklar 

en förståelse av hur de olika ekosystemen påverkas och vilka processer som ligger bakom, 

kan detta påverka hela det demokratiska samhället. Människor kan medverka till att fatta 

beslut, vars möjliga konsekvenser för närmiljön eller miljön i stort de är omedvetna om. Detta 

innebär att en ofullständig förståelse av processerna det undervisas om inom de 

naturvetenskapliga ämnena, då många av dagens stora politiska utmaningar utgår från 

naturvetenskapliga och tekniska problem, i förlängningen är ett hot mot demokratin (Sjøberg, 

2005).  

 

Vår forskning inriktar sig mot ett ämnesområde som tidigare delvis har undersökts av Helldén 

(1992) i avhandlingen Grundskoleelevers förståelse av ekologiska processer. I denna 

behandlar han primärt elevers förståelse av ekologiska processer i terrestra ekosystem. I 

avhandlingens olika delar berörs också limniska system men fokus ligger på de terrestra 

systemen. Vidare undersökningar visar att det finns ett gediget material avseende förståelsen 

av ekologiska processer i terrestra system. Andersson et. al (1993a, 1993b, 1995a, 1995b, 
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2005) har i ett flertal undersökningar gjorda för skolverket och Göteborgs Universitet 

undersökt elevers förståelse av olika processer som isolerade fenomen.  

 

Vi har inte funnit någon svensk forskning som behandlar elevers förståelse av ekologiska 

processer i akvatiska system. Därför kan det anses angeläget att utföra forskning kring detta. 

Detta har medfört, att endast en jämförelse av elevers förståelse av processerna i sig kommer 

att kunna genomföras. 

1.1 Syfte 

Med anledning av ovanstående har vi funnit det aktuellt att forska i vilken förståelse elever 

har av ekologiska processer samt hur deras föreställningar uttrycks vad gäller ett akvatiskt 

system. Vidare ges vi genom denna undersökning möjlighet att anpassa vår undervisning på 

ett sådant sätt, att våra elever får en större möjlighet att ta till sig kunskapen inom dessa 

ämnesområden.  
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2. Om lärande 
Liksom den amerikanske psykologen Ausubel (Novak, 1998) menar vi att det centrala i 

undervisningen är vilka kunskaper eleven redan bär med sig. Utifrån dessa kommer eleven på 

olika sätt att tolka det som undervisas. Eleven kommer på olika sätt att passa in det nya som 

hon lär sig i det som hon redan kan. Det kommer att resultera i att eleven förändrar det hon 

redan vet för att det nya skall passa in, eller i att eleven anpassar det nyligen inlärda på ett 

sådant sätt att det passar in i det hon redan vet. Resultatet av detta blir att eleven lär sig själv 

vilket innebär att den information som hon mottager bearbetas och lärs i förhållande till det 

hon redan har kunskap om. Konsekvensen av detta blir att det inte är det som undervisas, utan 

snarare det som uppfattas av eleven, som blir resultatet av undervisningen. Denna process 

fortgår inte enbart i undervisningssammanhang utan i alla situationer där elevens 

föreställningar utmanas. Det kan finnas en viss tröghet i detta system där ny kunskap snarare 

anpassas efter befintlig snarare än tvärtom. Detta ger ett visst naturligt motstånd mot inlärning 

av nya processer eller mer detaljerade beskrivningar av tidigare inlärda kunskaper. Trots detta 

sker det vid varje tillfälle då elevens föreställningar utmanas en bearbetning av den kunskap 

som eleven redan besitter.  

 

Även Driver (1983) menar att det är viktigt att pedagogen har kunskap om vilka förkunskaper 

eleven har och vilka problem som finns relaterade till inlärningen av ny kunskap inom ett 

bestämt område. Sådan kunskap kan positivt bidra till undervisningen. Genom att pedagogen 

utmanar elevens kunnande på ett genomtänkt sätt kan ny kunskap lättare påverka befintlig 

kunskap på ett sådant sätt att denna anpassas efter det nya snarare än det motsatta. Driver 

förtydligar detta genom följande citat. 
  

De vardagsföreställningar elever har utvecklat för att tolka sina erfarenheter har byggts upp under en lång 

tidsperiod och det kommer att ta mer än ett eller två lektionstillfällen för att möjliggöra att en förändring 

av deras föreställningar sker (Driver, 1983, s.41). 

 

Helldén (2002) menar att elever inte lämnar sina tidigare förklaringsmodeller även om de har 

tillgodogjort sig en ny sådan. Hans studie visar att elever snarare utökar sin repertoar av 

möjliga förklaringsmodeller. 
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2.1 Elevföreställningar om naturvetenskapliga fenomen och 

ekologiska processer  

Forskningen kring elevernas föreställningar avseende ekologiska processer har utvecklats 

under slutet av nittonhundratalet och början av tjugohundratalet. Framförallt har forskningen 

inriktat sig på de ekologiska processer som sker i terrestra system. Elevers förståelse av 

processerna i terrestra miljöer som har behandlats i forskningen är de samma som i denna 

studie. Skillnaden är att processerna i denna studie har behandlats i akvatiska miljöer. Bakom 

elevers förståelse av dessa ekologiska processer har forskningen visat att det finns några 

gemensamma faktorer att finna inom de olika processerna. Helldén (1992) har redogjort för 

dessa faktorer som gemensamma drag i elevföreställningar. Några av dessa gemensamma 

drag är av allmän karaktär och redogörs för i avsnittet om lärande. Följande punkter är dock 

speciellt relevanta för undervisning i biologi och naturkunskap. 
 

Elevföreställningar om fenomen i omvärlden är följdriktiga ur barnets synvinkel. Eleven kan komma till en 

slutsats som är motsägelsefull ur lärarens synpunkt. Hon har inte en vetenskaplig modell att relatera 

fenomenen till. Eleven inser vanligen inte behovet av en sådan, eftersom hennes egna föreställningar 

fungerar bra för att tolka och förutsäga fenomen i omvärlden.  

[…] 

Uttryck i vardagsspråket spelar en central roll för den lärande när hon ska konstruera sina föreställningar. 

Många ord i vardagsspråket har en annan betydelse i ett naturvetenskapligt sammanhang. Eftersom elever 

använder ord ur vardagsspråket när de ska forma sina föreställningar, uppfattar de inte ordens betydelse på 

samma sätt som lärare och läroboksförfattaren.  

[…] 

En vanlig ståndpunkt i elevens tankevärld är att det man inte kan se det finns inte. Eftersom många 

naturvetenskapliga begrepp bygger på fenomen som inte kan iakttas, kan eleven ha stora svårigheter att 

införliva dem med sina tankestrukturer. Det kan gälla gasformiga ämnen, elektrisk ström eller materians 

byggstenar (Helldén, 1992, s. 25f). 

2.2 Forskningsgenomgång 

Inom vårt intresseområde finns det ett flertal processer som kan anses vara centrala. Den 

forskning som har funnits relevant för denna studie angående elevföreställningar kring dessa 

processer presenteras i följande avsnitt. 

 

Enligt Sjøberg (2005) har många elever inte förstått att den viktigaste beståndsdelen i den 

materia som växter producerar är kol från koldioxid som finns i luften. Detta kan vara så för 

att luft inte uppfattas som materia. De flesta elever menar att växten byggs upp av 
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byggmaterial från jord och vatten. Många elever kan redogöra för de kemiska formler som är 

knutna till fotosyntesen men formlerna i sig saknar betydelse för deras förståelse och kan inte 

tillämpas i praktiken. Sjøberg föreslår vidare att elever först ska lära sig beskriva fenomenen 

med ord och resonemang innan exempelvis fotosyntesens formel introduceras.  

 

Roth och Anderson (1987) menar att en vanlig elevföreställning är att vatten och koldioxid 

som växten intar inte förändras. De används oförändrade i två separata livsprocesser, andning 

och drickande. När elever resonerar kring var växter får sin energi ifrån är en vanlig 

föreställning att födan kommer in i en växt genom rötterna och transporteras till växtens alla 

delar. Elevföreställningar avseende assimilationsprodukternas, såsom glukosens, betydelse för 

växten beskrivs som att fotosyntesen inte är viktig för växter, utan den är något som görs för 

människors och djurs räkning. Detta vidareutvecklar Roth och Anderson genom att beskriva 

elevföreställningar kring fotosyntesens betydelse för människor och djur där de menar att 

elevers vardagsföreställningar kretsar kring att växter är viktiga på grund av att de avger syre 

som människor och djur kan andas. Växter är också viktiga som föda åt människor och djur, 

men de är inte den enda födan för dem (Roth & Anderson, 1987). 

 

När elever beskriver biologiska fenomen använder de sig ofta av teleologiska och 

antropomorfistiska förklaringsmodeller (Zohar & Ginossar, 1998). Med teleologiska 

förklaringsmodeller menar Zohar och Ginossar att organismerna har ett ändamål med det de 

gör, exempelvis att en växt som står inomhus drar sig mot fönstret för att få mer ljus och på så 

sätt kunna fotosyntetisera effektivare. Med antropomorfistiska förklaringsmodeller avses att 

växter och andra organismer tillskrivs mänskliga drag och ett medvetande. Ett exempel här är 

att bin tycker om färgrika blommor. Zohar och Ginossar anser vidare att teleologiska och 

antropomorfistiska förklaringsmodeller ofta flätas samman av elever. Anledningen till att 

elever gör detta, är att det underlättar för dem att beskriva det fenomen som de iakttar. Elever 

beskriver fenomenen ur ett perspektiv som gör dem begripliga för dem. Zohar och Ginossar 

menar att det är ett tacksamt sätt att beskriva saker i naturen då de ofta verkar ha ett syfte. 

Deras studie visar att elevers användande av antropomorfistiska termer endast är ett sätt att 

beskriva fenomenen. Elevers förståelse av processerna innefattar inte antropomorfism, men 

elever tenderar till att acceptera antropomorfistiska förklaringsmodeller. Zohar och Ginossar 

menar att elevers förståelse av olika fenomen inte bara diskuteras ur ett teleologiskt perspektiv 

utan också förstås ur ett sådant.  
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Bornäs och Djurvall (1992) anser att många av de föreställningar elever har, kvarstår även vid 

vuxen ålder. Trots en fortsatt undervisning om fotosyntesen finns det svårigheter att förstå att 

det är fixering av koldioxid som bidrar till växters ökning i massa. Elever tar inte till sig 

transformeringen av solljusets energi till kemiskt bunden energi. Kunskaperna om 

fotosyntesens formler blir inte någon verklig kunskap och kommer aldrig i konflikt med deras 

ursprungliga föreställningar kring fenomenet.  

 

Driver et. al (1994) har funnit att elever ser på koldioxid, vatten och näringsämnen som 

växters föda. Elever tenderar till att tro att växter kan utvinna energi ur dessa oorganiska 

ämnen. Driver et. al menar även att många elever har en föreställning av att växter tar upp 

energirika föreningar ur jorden som de sedan använder. 

 

Helldén (1995) menar att nedbrytningen av organiskt material, till följd av olika organismers 

verksamhet, skulle kunna arbetas med i undervisningen på samma sätt som vad gäller 

fotosyntesen. Fotosyntesen är uppbyggandet av biomassa medan cellandningen är 

nedbrytandet av biomassan. Helldén tror att detta tillsammans med ett tidigare introducerat 

partikelbegrepp skulle kunna få elever att uppfatta biomassans omsättning som ett kretslopp 

snarare än jorden som en slutstation för nedbrytningen av biomassan. Helldén menar att 

undervisningen kring detta kan förbättras.  
 

Undervisningen i biologi kan ha fokuserat växtens roll som en del i ett kretslopp. Deras tänkande är dock 

begränsat av vardagsföreställningen att växten består av sådant som den tar upp från jorden. Istället skulle 

de ha kunnat använda sig av den naturvetenskapliga föreställningen att växten förutom vatten byggs upp av 

sådant som den tar upp i gasfas och utnyttjar som råmaterial i fotosyntesen. Hade eleverna anammat den 

naturvetenskapliga förklaringen att nedbrytningen av biomassa inte bara ger till resultat ett berikande av 

jorden med mineralämnen utan också vatten och koldioxid i gasfas, skulle de haft större möjligheter att 

förstå kretsloppen och i synnerhet kolatomens kretslopp (Helldén, 1995, s. 246). 

 

Szybek (1995) visar i sin studie, att elever inte kan inse att den föda som intas av djur, 

omvandlas mellan de olika nivåerna i ett ekosystem. Det enda som sker mellan de olika 

nivåerna är att organismen utvinner energi från födan som sedan går vidare i ekosystemet. 

Han menar att det finns mycket som är stabilt i elevers omvärldsuppfattning.  

 

Det finns en utbredd förståelse bland elever att människor får energi från den mat de äter. 

Elever förstår också att människor förbrukar energi då de utför en fysisk aktivitet. Inte lika 
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positivt är det att 62 % av eleverna i en undersökning, gjord av Andersson et. al (1995b), 

menar att det även finns energi i vatten. Författarna menar att elever tror detta i och med att de 

själva har erfarit hur de har blivit piggare när de har druckit vatten. Andersson et. al menar 

vidare att denna föreställning delvis kan bottna i att vatten finns med i det avsnitt som 

behandlar de ämnen som kroppen behöver. Elever kan inte skilja på vilka ämnen som kroppen 

behöver för att få energi och vilka ämnen som har andra funktioner.  

 

Driver et. al (1994) påvisade att det finns brister i elevers partikelbegrepp som gör att de inte 

får förståelse av vattnets betydelse. Genom att inte förstå hur ämnen kan lösas upp i vatten 

och genom det fungera som en agent för transport av ämnen genom organismer eller mellan 

organismer i ett akvatiskt ekosystem, kan hinder föreligga för att elever skall utveckla sin 

förståelse av vattnets betydelse i olika processer.  

 

Enligt Helldén (1997) har elever svårigheter att se kretsloppsmodellen när det gäller vatten. 

Många elever tenderar till att se växten som slutstation för vatten och andra ämnen som 

eleven inte fysiskt kan följa när de lämnar växten.  
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3. Centrala begrepp och processer  
Flera begrepp i denna studie är av central karaktär. Dessa begrepp kommer vidare att 

definieras i det kommande avsnittet.  

 

Med fotosyntes avses fixering av koldioxid och vatten med hjälp av solljus, en process som 

sker i växternas kloroplaster. Resultatet av denna reaktion blir att växten bildar 

assimilationsprodukter, såsom glukos (Raven et. al, 2005). 

 

Med cellandning avses den förbränning av organiska föreningar som alla levande organismer, 

även växter, genomför för att utvinna energi ur dessa. Resultatet av cellandningen blir att de 

organiska föreningarna tillsammans med syre förbränns och att det genom denna process 

bildas koldioxid och vatten samtidigt som organismerna tillgodogör sig den kemiskt lagrade 

energin (Alberts et. al, 2002). 

 

I kretsloppsbegreppet finns det två saker som är centrala, nämligen att materia och energi ej 

kan förintas eller förbrukas de kan enbart omvandlas (Einstein, 1950). Materia kan omvandlas 

från fast till flytande form från flytande till gasform och samma väg tillbaka. Materia kan 

finnas i olika typer av föreningar men materia kan aldrig förbrukas i en process, den ändrar 

endast egenskaper. Materia cirkulerar i ekosystemen med olika långa cykler (Townsend et. al, 

2003). Energi kan finnas i olika former och när en organism utvinner energin ur en organisk 

förening använder organismen energin för att utföra ett arbete, vanligtvis till att höja 

temperaturen för att få en reaktion att ske. När arbetet är utfört kommer energin att lämna 

organismen i form av värme (Alberts et. al, 2002). Denna värme kommer efter ett flertal 

ytterligare steg slutligen att lämna jorden och stråla ut i rymden. Detta innebär att den energi 

som kommer från solen driver bildandet av nästan all biomassa (Townsend et. al, 2003). Dock 

finns vissa undantag, kemoautotrofa bakterier, men dessa kan det i detta hänseende bortses 

ifrån (Madigan et. al, 2005). Det innebär också att energi inte cirkulerar i våra ekosystem utan 

snarare flödar genom dem.  

 

När organismers samverkan diskuteras, avses hur olika organismer påverkar varandra. Detta 

är inte ett begrepp som vanligtvis används inom naturvetenskapen då det kan härledas till 

både teleologiska och antropomorfistiska tolkningar. I alla ekosystem finns det näringskedjor 

med producenter och konsumenter. Producenterna förser konsumenterna med organiska 
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föreningar och syre till deras cellandning. Konsumenterna förser producenterna med 

koldioxid och närsalter. Konsumenterna, om de är större djur, kan flytta på producenternas 

frön. Är det mindre djur, som insekter till exempel, kan de hjälpa producenterna med deras 

pollinering. Organismers samverkan kan vidareutvecklas oerhört mycket men det primära är 

att förstå att alla organismer i ett ekosystem på något sätt påverkar varandra.  

 

Vatten är som ämne grunden till allt liv. Växter behöver det till sin fotosyntes samt som 

transportmedium för andra ämne i den interna transporten och djur behöver det för att 

upprätthålla homeostasen. Både växter och djur är beroende av osmos och diffusion för att 

kunna klara av de interna transporterna. Vatten är det medium som båda dessa processer sker 

i.  Förekomsten av vatten på jorden är grunden till allt liv. Livet i sig uppkom i vatten och det 

finns många organismer som har vatten som habitat. Vatten är på grund av ovanstående 

centralt för allt liv (Alberts et. al, 2002). 
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4. Problemprecisering  
Som framgår av forskningsgenomgången, som utreder elevers föreställningar av ekologiska 

processer, finns det ett flertal svårigheter för elever att utveckla förståelse av sådana processer 

som är centrala i alla ekosystem. Forskning om lärande gällande dessa processer har nästan 

uteslutande behandlat terrestra ekosystem. Följande frågeställningar besvaras i studien. 

 

• Vilka hinder, avseende elevers förståelse av de ekologiska processerna, kommer att 

föreligga när akvatiska system utreds?  

• Hur kommer det faktum att processerna sker i ett akvatiskt system att påverka elevers 

föreställningar?  

• Vilka föreställningar har elever om villkor för liv i vatten beträffande både växter och 

djur?  
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5. Metod  
I detta avsnitt redogörs det för de metodologiska utgångspunkterna som ligger till grund för 

hur den genomförda undersökningen utförts. En genomgång av olika sätt att genomföra en 

intervju på avhandlas för att slutligen mynna ut i en beskrivning av den metod som har 

använts vid den genomförda undersökningen.  

 

Informationen som skall insamlas kan insamlas på två principiellt skilda sätt, direkt och 

indirekt. Med direkt informationsinsamling avses att informationsinsamlaren, utan att påverka 

skeendet, observerar en viss situation. Med indirekt informationsinsamling menas att ta del av 

någon annans iakttagelser. I princip är alla metoder, som innebär att den observerande 

interagerar med den eller de som observeras av indirekt karaktär (Ekholm & Fransson, 1994).   

 

När intervjuer diskuteras avses vanligen en situation där den som intervjuar personligen 

interagerar med den eller de som intervjuas. Det finns olika grader av standardisering vid 

intervjuer, från den helt öppna intervjun där frågorna formuleras efterhand, till den helt 

standardiserade intervjun med sina likalydande frågor, i en bestämd ordning, vid varje 

intervjutillfälle (Patel & Davidsson, 2003). Det som definierar graden av struktur i en intervju 

är vilket utrymme intervjupersonen får till att utveckla sina svar. Den öppna intervjun, som är 

en ostrukturerad intervjuform, innebär att den intervjuade får resonera fritt kring ett fenomen 

och fördjupa sig i det som denna finner betydelsefullt. Denna typ av intervjuform inleds 

typiskt med en bred fråga som följs upp av frågor som formuleras efterhand (Lantz, 1993). 

Denna typ av studier kan kräva att intervjuaren har stor erfarenhet av att intervjua. Detta då 

det är lätt att intervjuaren genom sina följdfrågor påverkar den eller de som intervjuas och 

genom det får ett missvisande resultat av intervjun. Intervjuaren kan anses vara subjektiv. 

Intervjuaren kan genom att ha ett förväntat utfall av intervjun ställa frågor i en viss ordning 

eller med visst ordval styra den intervjuade till att ge de förväntade svaren (Wallén, 1996). 
 

Egna känslor och upplevelser påverkar både frågor och tolkning av svar, och de måste därför 

medvetandegöras och bearbetas (Wallén, 1996, s. 76).   

 

Lantz (1993) menar att den strukturerade intervjun karakteriseras av att det är kvantiteter som 

mäts. Den intervjuade ges inte möjlighet att uttrycka det som den finner vara relevant i de 

frågor som ställs. Det som står i fokus är den intervjuandes val av vad som är meningsfullt. 
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Den som intervjuar följer en bestämd mall med frågor som är förutbestämda. Intervjuer av 

denna typ är jämförbara och det går att genomföra kvantitativa analyser av materialet. Dessa 

intervjuer är inte lika beroende av intervjuarens subjektivitet. Det ges en större möjlighet att 

analysera frågorna och konsekvenserna av dessa innan de ställs. En svaghet för denna 

intervjuform är att det inte går att följa upp de svar som erhålls om de går utanför de i förhand 

stipulerade ramarna. 

 

Intervjuerna kan genomföras med elever enskilt eller i grupp. Helldén (1992) har genomfört 

studier som visat att intervjuer med, 
 

varje elev enskilt, har gett det bästa möjligheterna att lära känna elevernas innersta tankar om fenomen i 

naturen (Helldén, 1992, s. 37). 

 

Intervjuer med elever i grupp skulle snarare ge en kollektiv bild av gruppens förståelse av 

fenomenet snarare än individens. Piaget (1929) utvecklade en intervjuform, den kliniska 

intervjun, där han i enskilda samtal med barn utifrån det som de svarade vidare utredde vilken 

förståelse barnet hade för det diskuterade fenomenet. Det som Piaget uppmärksammade var 

att det inte enbart var när barnen resonerade på det sätt som ansågs vara det riktiga som kunde 

vara av intresse. När barnen redogjorde för felaktiga föreställningar var svaren av stort 

intresse om det var barnets tänkande som stod i centrum för intervjun. Denna metod 

möjliggjorde för intervjuaren att få insikt i barnets förståelse avseende olika fenomen. När 

intervjun snarare kretsade kring de svar som barnet gav än de frågor som intervjuaren ställde, 

blev det barnets version som framkom snarare än en styrd version där intervjuarens frågor 

formade det slutgiltiga resultatet. Metoden utgår ifrån en inledande fråga och svaret på den 

blir det som ligger till grund för de efterföljande frågorna. Denna intervjumetod behandlar det 

som den intervjuade finner meningsfullt (Helldén, 1993).  

 

Den reviderade kliniska intervjun innebär att intervjun utgår från principerna för den kliniska 

intervjun. Revideringen innebär att intervjun kretsar runt ett föremål som den intervjuade har 

tillgång till under intervjun. Denna typ av intervju karakteriseras enligt Ginsburg och Opper 

(1988) av att det under intervjun finns tillgång till det fenomen som behandlas under 

intervjun. Den intervjuade skall kunna se på och röra vid det som diskuteras. Den som 

intervjuar skall ges möjlighet att ifrågasätta de resonemang som den intervjuade för. Denna 
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typ av intervjuform karakteriseras, liksom den kliniska intervjun, av att samtalet som förs blir 

väldigt flexibelt. 

 

Det fenomen som skall undersökas i denna studie är elevers förståelse av ekologiska 

processer. Undersökningen sker genom en intervju där eleven avslöjar sina kunskaper inom 

det aktuella området. Detta innebär att intervjuaren tar del av iakttagelser som eleven redan 

har gjort. Det som skall utredas är elevens förståelse av det behandlade fenomenet. Detta 

innebär att man eftersöker det eleven vet om fenomenen samt om relationen mellan 

fenomenen. Detta gör den använda metoden till indirekt. 

 

Metoden som valdes var reviderad klinisk intervju. Denna metod ansågs vara den lämpligaste 

för vår typ av undersökning. Detta då den syftar till att utreda vilken förståelse eleverna har av 

fenomenen som avses att utredas. Det centrala i intervjun är vad eleven finner relevant att 

diskutera och utifrån detta formas intervjun. Vissa modifieringar av intervjumetoden beskrivs 

i det kommande avsnittet. Anledningen till att en högre grad av standardisering valdes, var att 

vi som utförde intervjuerna inte var vana vid att intervjua. Genom att intervjuvana saknades 

ansågs det föreligga en risk att alla de frågor som är relevanta för undersökningen inte skulle 

bli ställda. En metod utvecklades då av oss för att försöka minska denna risk. Denna metod 

presenteras under genomföranderubriken. 
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6. Genomförande 
I det följande avsnittet beskrivs hur intervjuerna och intervjufrågorna (bilaga 1) utformades, 

hur provintervjuerna utföll samt de förändringar dessa bidrog till.  

6.1 Intervjustrategi 

Intervjuerna genomfördes kring ett akvarium som eleverna under intervjun hade tillgång till. 

Syftet med intervjuerna var att försöka uppnå förståelse av elevers förställningar kring de 

observerade fenomenen. Detta innebar i praktiken att följdfrågorna fick anpassas efter varje 

individ. För att få ett jämförbart resultat utarbetades följande strategi för intervjuerna.  

6.2 Utformning av intervju 

Metoden illustreras med figur 1. De kommande underrubrikerna är förklaringar av innebörden 

av de olika blocken i figur 1. 

 

 
Figur 1: En schematisk bild över intervjuernas genomförande. 

6.2.1 Miljö 

Alla intervjuer genomfördes i två likartade lokaler. Lokalerna var bekanta för eleverna och 

inga störande bakgrundsljud förekom. Varje intervju genomfördes med en intervjuare och en 

elev. Intervjuerna inleddes med att intervjuaren presenterade sig samt förklarade studiens 

syfte. Det förtydligades att intervjun var ett samtal om elevens tankar kring de behandlade 

fenomenen samt att det inte fanns några felaktiga svar. 

Intervjumaterial 

Huvudfrågor 

Följdfrågor  Kompletterande frågor

Avslutande frågor 

Miljö 
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6.2.2 Intervjumateriel 

Intervjuerna kretsade kring två akvarier som utformades efter följande principer. Alla 

organismer som fanns i akvarierna kände eleverna till. Materialet var utplacerat på ett sådant 

sätt att det var möjligt att se alla de olika utvecklingsstadier som organismerna genomgår. De 

två akvarierna var sparsamt inredda avseende både växter och djur. Detta för att skapa en 

överskådlig bild för eleverna. De två akvarierna var identiskt utformade. Anledningen till att 

två akvarier utformades, var att två intervjuplatser upprättades. Ett lock medfördes för att 

kunna tätsluta akvarierna. Intervjuerna inleddes utan lock på akvarierna.  

 

Intervjuerna spelades in på diktafoner som placerades på ett likartat avstånd från intervjuaren 

och eleven. Det klargjordes för varje elev att det inspelade materialet ej kan spåras till dem, 

samt att endast intervjuarna kommer att lyssna på det inspelade materialet.  

6.2.3 Huvudfrågor  

Intervjufrågorna var följande. 

• Vad tror du att växterna behöver för att leva och växa i detta akvarium?  

• Vad tror du att djuren behöver för att leva och växa i detta akvarium? 

 

Anledningen till att ”Vad tror du” inleder frågeställningarna var att det som skulle utredas var 

elevernas tankar kring fenomenet. Det var inte de faktakunskaper som eleverna eventuellt lärt 

in som skulle utredas, utan snarare deras förståelse kring fenomenen. ”Tror” valdes framför 

”tänker” med anledning av att vi anser att ordet ”tänker” kan anses vara mer laddat än ordet 

”tror”. Detta då ordet ”tänker” kan uppfattas som att eleverna skall tänka, vilket de associerar 

till skolan och de lektioner de haft i naturkunskap. Detta kan resultera i att de enbart återger 

det som de minns från lektionerna och inte den faktiska förståelse de har för fenomenet som 

skall utredas. Orden ”leva och växa” användes istället för att använda endast ett utav dem. 

Detta med anledning av att ordet ”leva” för sig kan associeras med ordet överleva som 

eventuellt kan uppfattas som negativt för de intervjuade. Ordet ”växa” hade eventuellt kunnat 

resultera i att eleverna låst sig i att svara på vad växten behöver för att tillväxa. Detta hade 

kunnat rendera i att eleverna låst sig i en tankestruktur där de utrett och redogjort endast för 

tillväxt hos växten eller djuret. Om eleverna låst sig vid detta hade eventuellt inte de övriga 

tankar som eleverna hade inom det behandlade området kommit fram under intervjun och 

resultatet hade blivit missvisande. Med anledning av detta valdes det till förmån för att ett av 

orden ensamt skulle användas att båda orden användes gemensamt. Detta gav eventuellt en 
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större öppenhet och genom det eleverna en bredare plattform att utgå ifrån i det inledande 

skedet av varje frågeställning.   

6.2.4 Följdfrågor 

Syftet med följdfrågorna var att utreda de svar som eleverna gav på huvudfrågorna. 

Utformningen av följdfrågorna hade detta syfte som utgångspunkt.  

 

Följdfrågorna som ställdes avseende växterna var följande. 

• Var får växten …… ifrån? 

o Hur får växterna i sig detta? 

• Vad behöver växten ……. till? 

• Vad händer med ……..  efter det att växten har använt det? 

• Kan växterna behöva något annat? 

 

Följdfrågorna som ställdes avseende djuren var följande. 

• Var får djuret …… ifrån? 

o Hur får djuret i sig detta? 

• Vad behöver djuren ……. till? 

• Vad händer med ……..  efter det att djuret har använt det? 

• Kan djuren behöva något annat? 

 

I de punktade fälten infördes begreppen som eleverna introducerade under intervjun. 

Följdfrågorna utformades för att ge uttömmande svar avseende deras övergripande förståelse 

för de begrepp som introduceras under intervjun. Ordningen på frågorna följde en logisk 

modell. För att beskriva denna följer här ett exempel avseende koldioxid (CO2) där eleverna 

först svarade på var växterna får CO2 ifrån. Om eleverna har förståelse för att CO2 finns löst i 

vattnet blev följdfrågan naturlig, vilket den även blev om eleverna inte hade det. Detta då 

eleverna får redogöra för hur CO2 når växten och kommer in i den. Vad växten använder CO2 

till när det väl finns inne i växten blev den naturliga följden av att CO2 kommit in i växten. 

När växten har använt CO2 blir det en naturlig följd att reda ut vad som sker med CO2 efter 

det att växten använt det.  

 

Efter det att alla de begrepp som introducerats, av eleverna, under den inledande huvudfrågan 

har utretts med hjälp av följdfrågorna, kan eleverna ha uttryckt annat kunnande. Att nu fråga 
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eleverna, ”Kan växterna behöva något annat?”, kan eventuellt givit ett mer utförligt svar som i 

större utsträckning visar på graden av förståelse. Denna fråga skulle eventuellt kunna göra 

eleverna osäkra då det kan ge ett intryck av att de inte har svarat tillfredställande. Det negativa 

i detta överbryggas dock av att det är i slutskedet av huvudfrågan och att det tidigare 

resultaten inte påverkas. Att ett nytt avsnitt av intervjun inledds efter denna fråga kan anses 

motverka det negativa, då det blir ett avbrott som eleverna kan uppleva som ett avslut och 

genom det ett godkännande av deras svar. Detsamma gäller följdfrågorna avseende djuren. 

Endast det som eleven själv introducerar behandlas under intervjun.  

6.2.5 Kompletterande frågor 

När eleverna svarade på ett sätt som intervjuaren inte fann utredande och intervjuaren ansåg 

att det eventuellt fanns mer att hämta ställdes kompletterande frågor. Dessa frågor var endast 

av karaktären ”hur tänker du då?”. Om intervjuaren noterade att eleverna inte klarade av att 

redogöra för det behandlade fenomenet fortgick intervjun till nästa steg. Ordet tänker kan 

anses vara laddat och med anledning av detta fortsatte intervjun till nästa fråga om eleverna 

gav ett osäkert intryck. Syftet med dessa frågor var att utreda vilken grad av förståelse 

eleverna hade vad gäller det fenomen som behandlades. En fråga av denna typ kan ha utmanat 

elevernas föreställningar.  

6.2.6 Avslutande frågor 

• Vad händer med växterna och djuren i akvariet om det får stå orört i ett år utan glaslock? 

• Vad händer med växterna och djuren i akvariet om det får stå orört i ett år med glaslock 

fastklistrat på akvariet? 

 

Dessa avslutande frågor avsåg att utreda huruvida eleverna hade förståelse av akvariet som ett 

slutet ekosystem avseende materians kretslopp och om det som under intervjun framförts 

kunde tillämpas i en praktisk situation. Detta visar på vilken grad av förståelse eleverna har 

för det som de redogjort för under intervjun. Detta sammantaget med de övriga frågorna och 

svaren möjliggjorde att eleverna vid bearbetningen av materialet kunde delas in i olika 

grupper avseende deras föreställningar. De avslutande frågorna utredes vidare genom att 

eleverna fick svara på den avslutande följdfrågan ”Hur tänker du då?”.  
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6.3 Provintervjuer 

Tre provintervjuer av elever i samma åldersgrupp genomfördes för att se hur intervjufrågorna 

fungerade i praktiken. Provintervjuerna genomfördes på samma skola som huvudstudien. 

Dessa provintervjuer genomförde vi gemensamt. Responsen på intervjufrågorna var god. 

Eleverna förstod frågorna och svarade på det som var avsett att de skulle svara på. En 

revidering av intervjufrågorna genomfördes. En fråga ströks då den upplevdes som 

förvirrande för eleverna. Intervjuarna satte sig bredvid den intervjuade för att skapa en känsla 

av att det var ett samtal som skulle äga rum och inte ett förhör. Platsen som akvariet 

ursprungligen stod på justerades för att det skulle bli mer naturligt för eleverna att sitta 

bredvid de som intervjuade snarare än att vända sig mot denne. Intervjuerna vid studien 

genomfördes av intervjuarna enskilt istället för i par. Resultatet från provintervjuerna finns 

inte med i huvudstudien. 
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7. Empirisk del 
Intervjuerna genomfördes på en högstadieskola på den sydsvenska landsbygden. Orsaken till 

att en landsbygdsskola valdes, var att det är en mindre omsättning av elever på en 

landsbygdsskola jämfört med en skola i innerstaden. Elevgruppen som intervjuades hade gått 

tillsammans under hela sin skolgång och gick vid studiens genomförande i det åttonde 

skolåret. Endast en elev i klassen var ny och hade inte gått med de övriga i de tidigare 

skolåren. I klassen fanns det sju pojkar och elva flickor som deltog i undersökningen. 

 

Intervjuerna genomfördes på de intervjuade elevernas skola. Att intervjuerna genomfördes på 

skolan var dels av praktiska skäl och dels på grund av att eleverna antogs känna sig tryggare i 

bekanta lokaler. Intervjuerna genomfördes separat med en intervjuare och en elev vid varje 

tillfälle. Flera intervjuer genomfördes efter varandra och alla intervjuerna genomfördes under 

två dagar. Intervjuerna spelades in på diktafon och transkriberades sedan. De transkriberade 

intervjuerna kodades för att elevernas anonymitet skulle kunna bibehållas.  

 

Studien syftar till att utreda elevers förståelse av villkor för liv i akvatiska miljöer. I 

kursplanen (Skolverket, 2001) redogörs för vilka mål elever skall ha uppnått inom biologi vid 

slutet av det nionde skolåret. De aktuella eleverna har arbetat med allt som de skall arbeta 

med inom ekologin under sin högstadietid. Detta gör att de mål som skall ha uppnåtts vid 

slutet av det nionde skolåret kan anses relevanta att utföra analysen av intervjumaterialet 

utifrån. Målen som avses är följande.  
 

Eleven skall  

beträffande natur och människa  

– ha kännedom om några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan kan beskrivas i ekologiska 

termer, 

– ha insikt i fotosyntes och förbränning samt vattnets betydelse för livet på jorden, 

– kunna ge exempel på kretslopp och anrikning i ett ekosystem (Skolverket, 2001, s.53). 

7.1 Kategorisering av elevföreställningar 

Frågorna som användes vid intervjuerna var utformade för att utreda vilken förståelse 

eleverna hade av de ekologiska processerna som är centrala i alla ekosystem. Dessa processer 

är centrala i kursplanens mål avseende biologi (Skolverket, 2001). Utifrån målen i kursplanen 

har det skapats fem begreppsområden som analysen av intervjuerna har utgått ifrån. Dessa 
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begreppsområden utreder de frågor som studien avser att besvara. Syftet med studien är inte 

att utreda huruvida eleverna uppnår målen i kursplanen, dessa mål är endast grunden för en 

analys av resultatet från intervjuerna.  

   

• Insikt i fotosyntesen.  

• Insikt i cellandning.  

• Vattens betydelse för liv. 

• Förståelse och tillämpning av kretsloppsbegreppet. 

• Organismers samverkan. 

 

De fem begreppsområdena låg till grund för en kategorisering av de transkriberade 

intervjuerna. Intervjuerna lästes igenom. Det som eleverna sade under intervjuerna 

markerades med olika färger beroende på vilken eller vilka av de ovanstående 

begreppsområdena som deras resonemang berörde. När hela intervjumaterialet utifrån 

ovanstående var genomgånget klassificerades elevsvaren inom de olika begreppsområdena i 

olika typer av föreställningar enligt nedan. Dessa kategorier presenteras i en hierarkisk 

ordning, avseende elevernas grad av förståelse av den behandlade processen, där lägsta 

graden av förståelse presenteras först.  

7.1.1 Insikt i fotosyntesen 

Detta begreppsområde behandlar elevernas föreställningar avseende fotosyntesen. Elevernas 

föreställningar kategoriserades i fyra kategorier baserade på deras egna utsagor. 

- Ofullständiga resonemang kring hur växter får sin näring och energi. 

- Växter får näring från gaser och/eller vatten. 

- Växter får näring från gaser, vatten och solljus.  

- Växter får energi från ett ämne som de själva producerar. 

7.1.2 Insikt i cellandningen 

Detta begreppsområde behandlar elevernas föreställningar avseende cellandningen. Elevernas 

föreställningar kategoriserades i två kategorier baserade på deras egna utsagor. 

- Djur äter organiskt material och får energi från det. 

- Djur får energi från solljus och organiskt material. 
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7.1.3 Vattnets betydelse för liv 

Detta begreppsområde behandlar elevernas föreställningar avseende vattnets betydelse för liv. 

Elevernas föreställningar kategoriserades i tre kategorier baserade på deras egna utsagor. 

- Vatten är av betydelse för organismer men det specificeras ej hur. 

- Vatten är en energikälla för organismer. 

- Vatten som ett medium för att transportera ämnen.  

7.1.4 Förståelse och tillämpning av kretsloppsbegreppet 

Detta begreppsområde behandlar elevernas föreställningar avseende kretslopp. Elevernas 

föreställningar kategoriserades i två kategorier baserade på deras egna utsagor. 

- Materia förbrukas. 

- Materia cirkulerar delvis i ekosystemet men förbrukas. 

7.1.5 Organismers samverkan 

Detta begreppsområde behandlar elevernas föreställningar avseende hur organismer 

samverkar med varandra. Elevernas föreställningar kategoriserades i två kategorier baserade 

på deras egna utsagor. 

- Djur och växter är beroende av varandra. 

- Djur behöver växter men växter behöver inte djur. 
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8. Etiska övervägande 
Intervjupersonerna anonymiserandes genom att varje elev fick en kod istället för sitt namn vid 

transkriberingen enligt Vetenskapsrådets (2002) principer. Endast intervjuarna har tagit del av 

ursprungsmaterialet. Det ämne som har undersökts är inte av sådan karaktär att det är känsligt 

för individen. Eleven har givit ett informerat samtycke och varit fri att dra sig ur intervjun vid 

vilken tidpunkt som helst (Wallén, 1996). Elevens samtycke har varit understött av målsmans 

tillåtelse att genomföra intervjun med eleven (bilaga 2). Under rubriken resultat presenteras 

elevernas tankar. Dessa redogörelser är kopplade till ett namn för varje individ, dessa namn är 

fingerade och används endast för att öka läsbarheten.   
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9. Redovisning av resultat 
I de kommande avsnitten redovisas resultaten från de genomförda intervjuerna. Resultaten 

redovisas inte i sin helhet utan endast de delar som anses ha relevans för den genomförda 

studien. I kommande citat är det dialoger mellan intervjuare (I) och elev (E). Elevernas 

föreställningar kring dessa fenomen är komplexa. Med anledning av detta ges elevernas 

utsagor stort utrymme i resultatavsnittet. 

9.1 Insikt i fotosyntesen 

Ingen av de elever som har intervjuats har en utvecklad förståelse av fotosyntesen. Deras 

föreställningar var på ett flertal olika sätt felaktiga, sett ur ett naturvetenskapligt perspektiv. 

Ingen av eleverna var medvetna om att växter fixerar koldioxid och vatten med solljus och 

genom denna process tillverkar assimilationsprodukter som växten själv använder för att 

utvinna energi. Ingen av eleverna såg att det är en samverkan mellan solljus, koldioxid och 

vatten som ger energirika föreningar. Alla de som berörde solljus, gaser och vatten trodde att 

växter utvinner energi ur koldioxid, syre, vatten och/eller solljus. Ingen av de intervjuade 

eleverna gjorde någon åtskillnad på näring och energi, det var för dem synonymt. 

9.1.1 Ofullständiga resonemang kring hur växter får sin näring och energi 

Nio elever bortsåg från att växter behöver näring och energi, eller förde ofullständiga 

resonemang kring hur växter får näring och energi. Ellinor diskuterade inte hur växter får 

energi under intervjun, inte heller nämnde hon hur växter får den näring som de behöver. 

Roger diskuterade att växter behöver näring för att kunna växa men visste inte var denna 

näring kom ifrån. Sara hade förståelse för att växter behöver näring, men förde ett 

fragmentariskt resonemang kring var växter får näring ifrån. 
 

I: Så om den växten får vatten och syre så räcker det. så om vi hade tagit bort allt annat och bara haft 

växten där i vattnet…  

E: Näring med. 

I: Näring, hur får den näring? 

E: Från om det är några djur där. Stenar och det som är runt. 

I: Hur får de näring från stenarna? 

E: Jag vet inte, nej men de måste ju ha näring eller så. 

I: Vad menar du med att de måste ha näring? Hur får de upp näringen? 

E: Från rötterna. 

I: När de tagit upp näringen vad gör växten med den då? 
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E: Brukar den. 

I: Vad händer med den då? 

E: Den kommer upp i luften. 

I: Vad tror du att växten använder näringen till? 

E: Växten börjar mogna och lever. 

 

Albin diskuterade att syre och vatten är av betydelse för växter, han nämnde inget om hur 

växter får sin näring. Andrea hade en föreställning kring att växter får sin näring från solljus 

och djuren som fanns i akvariet men kunde inte redogöra för hur djuren förser växterna med 

näring. Hon förde ett resonemang kring att växter behövde vatten och luft men redogjorde inte 

på något sätt vad dessa saker har för betydelse för växter.  
 

I: Vad tror du att växterna behöver för att kunna leva och växa i detta akvarium? 

E: Det är svårt, ja de behöver väl typ näring från djuren och sånt. 

I: Näring var får de det från sa du? 

E: De får det från djuren. 

I: Hur får de det från djuren? 

E: Det vet jag faktiskt inte. 

[…] 

I: Vad behöver växterna solljuset till? 

E: Det får de också näring från och det gör så att de växer. 

I: Hur får de näring från solljuset? 

E: Det vet jag inte. 

 

Två elever diskuterade flera faktorer, bland annat solljusets betydelse för växter. Frank 

nämnde klorofyll men kunde inte redogöra för hur växter tillägnar sig näring och energi. 
 

I: Så det räcker med syre och vatten så klarar växterna sig? 

E: Nej vad heter det klorofyll. 

I: Klorofyll, var finns det någonstans? 

E: Nej men det gör så att växterna blir gröna. 

I: Det gör så att växterna blir gröna, vad använder de klorofyllen till? 

E: De behöver värme också. 

[…] 

I: Kan de behöva något annat?  

E: Solljus. 

I: Vad har de solljuset till? 

E: Nej men det kommer så att de ser fina ut. 

I: Varför ska de se fina ut? 
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E: För att de ska bli pigga och så inte för att de springer runt men… 

E: De vill inte vara vissna. 

I: Vad använder de solljuset till då? 

E: Jag vet inte. 

 

En av de två eleverna, Ulrika, var medveten om att växter behöver koldioxid och solljus men 

kunde inte specificera vad de behövde det till. Hon förde ett resonemang kring var växter får 

näring ifrån. 
 

I: Vad behöver växterna vattnet till? 

E: De suger väl upp näringen eller någonting ur det. 

I: Så näringen finns i vattnet? 

E: Ja. 

9.1.2 Växter får sin näring från gaser och/eller vatten 

Tre elever diskuterade att växter får näring från gaser. Frida menade att växter får näring från 

syre vilket framgår av följande resonemang. 
 

I: Var tror du växterna får näring ifrån? 

E: Det vet jag inte det heller. 

I: Vad tror du? 

E: Syret kanske. 

I: De får näring via luften? 

E: Ja. 

 

Två av dessa elever diskuterade att vatten får växter att växa. Linda förklarade vattnets 

betydelse för växterna genom att säga att de behöver det för att växa och bli större. Alva 

redogjorde för att växter får sin näring från vatten. Hon förklarade att växter behöver solljus 

men specificerade inte varför växter behöver det. 
 

I: Finns det något annat växterna kan behöva? 

E: Ljus. 

I: Var får dom ljus ifrån? 

E: Solen typ eller någonting. 

I: Är det någonting mer dom behöver? 

E: Näring. 

I: Var får dom det ifrån? 

E: Ehh… vet inte. 

I: Var tror du? 
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E: Typ från vattnet eller något sånt. 

9.1.3 Växter får sin näring från gaser, vatten och solljus  

Fyra elevers föreställningar kring var växter får sin näring från innefattade gaser, vatten och 

solljus. En av dessa elever, Leo, definierade inte vilken gas det är växter behöver utöver 

vatten och solenergi. Han diskuterade vattnets och solenergins betydelse för växter.  
 

I: Var får växten näringen ifrån? 

E: Vattnet väl. Solen. 

I: Den får näringen från solen? Hur tänker du då? 

E: Ja, den får solenergi från solen så att den kan växa. 

I: Så dom använder solljuset till någonting? 

E: Ja. 

I: Vad behöver växten näringen till? 

E: Ja för att kunna växa och allt. 

 

Av de fyra eleverna var det två elever som trodde att växter får näring från solljus, koldioxid 

och vatten. Petra förklarade hur växter får näring från solljus och koldioxid. 
 

I: Vad tror du att växterna behöver för att leva och växa i akvariet? 

E: Näring och solljus och värme. 

I: Okej. Var får växten näringen ifrån? 

E: Ehh… det vet jag inte. Det får dom väl från solen kanske. 

I: Hur tänker du då? 

E: Nä, men det får ju vanliga växter. Dom får näring från syre och sånt. 

I: Så de gör sin egen näring? 

E: Nej, men de får typ koldioxid av oss när vi andas ut. 

 

En av de två eleverna som diskuterade att växter får näring från solljus, vatten och koldioxid 

föreslog även att växter får näring från sanden där växtens rötter sitter fast i. Kristoffer 

beskrev det med följande ord. 
 

I: Hur tror du växterna får näring? 

E: Ur sanden kanske. 

I: Hur tar de upp näringen? 

E: Med rötterna. 

I: När näringen kommit in i växten, vad gör växten med den då? 

E: Den växer. 

I: Så vad blir det av den? 
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E: Det kan bli fler växter, blad, stam och rötter. 

 

En elev, Tor, förde ett resonemang där växter får näring från solljus. Tor nämnde också att 

vatten och syre fungerar som näring för växter. Han förde ett resonemang kring hur växter får 

näring från solljus.  
 

I: Vad behöver växterna solljuset till? 

E: För att kunna växa. 

I: Hur använder de det? 

E: De tar in själva ljuset. 

I: Vad gör de med ljuset efter det att de tagit in det? 

E: Nästan som mat. 

9.1.4 Växter får sin energi från ett ämne som de själva producerar 

Två elever diskuterade att växter med hjälp av koldioxid och/eller solljus tillverkar ett ämne 

som de sedan får energi ifrån. En av dessa två elever, Ralf, förklarade hur växter får sin 

energi.  
 

I: Vad behöver växten syret till? 

E: Till klorofyllet, den där gröna grejen. 

I: Hur tänker du då? 

E: Vi lärde det på biologin, växten behöver koldioxid för att kunna skapa klorofyll och få mat. 

I: Vad gör den sedan med klorofyllet? 

E: Äter upp det. 

 

Den andra eleven, Paulina, som diskuterade att växter tillverkar ett ämne som de får energi 

ifrån förde ett annat resonemang. 
 

I: Vad behöver växterna solljuset till? 

E: Till att växa. 

I: Gör de något speciellt av solljuset? 

E: De kanske bildar något ämne eller ja… Något sådant. 

I: Vad tror du de kan använda det ämnet till sedan? 

E: Att växa. 
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9.2 Insikt i cellandningen 

Ingen av de intervjuade hade insikt i att djur förbränner organiskt material med syre. Ingen 

satte andningen i relation till hur djur utvinner sin energi ur föda. De elever som diskuterade 

att djur andas in syre och ut koldioxid friställde andningen från cellandningen.  

9.2.1 Djur äter organiskt material och får energi från det 

16 elever redogjorde för att djur äter organiskt material, från både växter och djur. Dessa 

elever redogjorde för att djur behöver mat för att växa och/eller överleva. Elevernas utsagor 

kring denna företeelse var väldigt likartade. Frida beskrev det med följande ord. 
 

I: Var får djuren mat ifrån tror du? 

E: Växterna. 

I: De äter av växterna så att säga? 

E: Ja. 

I: Vad behöver djuren maten till? 

E: För att de skall kunna växa och må bra och sådant. Och för att kunna leva. 

9.2.2 Djur får energi från solljus och organiskt material 

Två elever redogjorde för att djur får energi från solljus. En av de eleverna, Alva, förde ett 

resonemang på följande sätt. 
 

I: Var får djuren näringen ifrån? 

E: Vet inte, ljuset. 

I: Hur får de i sig den här näringen? 

E: De äter det. 

I: Vad äter de för någonting? 

E: De kanske äter från växterna. 

 

Den andre eleven, Kristoffer, förde ett annat resonemang kring hur djur får energi från solljus.  
 

I: Kan djuren behöva något mer? 

E: De behöver ju med solsken. 

I: Vad behöver de solsken till? 

E: Energi. 

I: Hur får de energi av solsken? 

E: Huden tar upp den. 

I: Okej, hur då? 

E: Genom cellerna. 
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I: Cellerna tar upp solljuset? 

E: Jag tror det. 

9.3 Vattnets betydelse för liv 

Endast en av de elever som intervjuades bortsåg vid intervjutillfället från vattens betydelse för 

det diskuterade ekosystemet. Denna elev nämnde aldrig vatten under intervjun. Ingen av de 

intervjuade eleverna redogjorde under intervjuerna för vattens betydelse för liv på ett 

fullständigt sätt. De redogjorde endast fragmentariskt för vattens betydelse för liv. 

9.3.1 Vattnet är av betydelse för organismerna men det specificeras ej hur 

Sex av de intervjuade eleverna redogjorde för att vatten var av betydelse för de organismer 

som diskuterades, dock specificerade de inte till vilka processer som vatten behövdes. Det 

fanns en bred uppfattning om att allt liv behöver vatten men eleverna behandlade inte vilken 

funktion vatten har. Ralf uttryckte det med följande ord. 
 

I: Vad tror du att växterna behöver för att leva och växa i akvariet? 

E: Syre tror jag att de behöver och sådant här vatten eller något. Allt behöver vatten. 

 

Vatten var, för de elever som redogjorde för att organismerna var i behov av vatten, centralt 

för att organismerna skulle överleva. Linda förklarade vad djur behöver vatten till. 
 

I: Hur får djuren i sig vattnet? 

E: Dricker det, när de simmar så tas det in. 

I: Vad behöver djuren vattnet till? 

E: För att klara överleva och så.  

 

En elev, Albin, kopplade inte vattnets betydelse enbart till att allt levande behöver vatten. Det 

som var centralt för honom när vatten diskuterades var att det var vattenlevande organismer 

som var i fokus.  
 

I: Tror du att djuren behöver något mer? 

E: Ja, vattnet. 

I: Vad behöver de vattnet till? 

E: Kanske så att de inte dör, de kan ju inte vara på land. 
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9.3.2 Vattnet är en energikälla för organismerna 

Fem av de intervjuade eleverna redogjorde för att vatten var en energikälla för de organismer 

som fanns i akvariet. De redogjorde för detta på olika sätt. Linda redogjorde för att växter 

behöver vatten för att växa. Hon framhöll att även djur var i behov av vatten, men för djur 

specificerades inte vattnets betydelse.  
 

I: Vad behöver växten vattnet till? 

E: För att växa och bli större. 

I: Tror du att växterna kan behöva något annat än vatten? 

E: Tja… Nej jag vet inte. 

 

En annan av dessa fem elever, Petra, nämnde även att vatten förhindrade växter från att torka 

ut. 
 

I: Vad tror du att växten behöver vattnet till? 

E: För att den inte skall torka ut. 

I: Okej, den behöverinte det till något annat? 

E: Det är väl för att få näringen i vattnet. 

I: Så du menar att den tar upp vattnet så finns det näring i vattnet då? 

B. Ja. 

9.3.3 Vatten som ett medium för att transportera ämnen  

Två elever diskuterade vatten som ett medium för att transportera föda åt växter och djur. 

Roger redogjorde för hur vatten transporterar föda till djur. 
 

I: Var tror du att de får maten ifrån? 

E: Det finns väl i vattnet. 

I: Hur tänker du då? 

E: Jag vet inte, det finns väl alltid något smått.  

 

Paulina förde ett liknande resonemang kring hur växter får näring.  
 

I: Var får växten näringen ifrån? 

E: Vattnet. 

I: Det flyter runt i vattnet? 

E: Ja. 
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Fyra elever diskuterade hur djur och växter är beroende av vattnet för att transportera gaser. 

Ulrika resonerade kring vattens betydelse avseende detta. 
 

I: Tror du att djuren kan behöva något annat? 

E: Ja om det är fiskar så behöver de vatten. 

I: Vad behöver de vattnet till? Du säger om det är fiskar, behöver inte märlor vatten? 

E: Jo jo, de som lever i vatten behöver väl vatten. 

I: Vad tror du att de behöver vattnet till? 

E: Ja. Överleva. Eller precis som vi med luften. 

I: Så de andas i vattnet? 

E: Ja.  

I: Andas de då vatten? 

E: Ja, det gör de kanske. 

I: Vad andas du för någonting? 

E: Luft, syre. 

I: Tror du att det kan finnas… 

E: Ja det finns väl syre i vattnet med. 

I: Det finns syre i vattnet? 

E: Ja. 

 

Tor var den ende eleven som resonerade kring att vatten är av betydelse för organismers inre 

transport. Hans resonemang var dock väldigt diffust.  
 

I: Vad behöver växterna vattnet till? 

E: Det är så att de ska kunna växa och så att de ska kunna ge näring till växterna in hit och runt. 

I: Så växterna flyttar runt saker med vattnet? 

E: Ja. 

9.4 Förståelse och tillämpning av kretsloppsbegreppet 

Alla de elever som intervjuades menade att materia förbrukas. De redogjorde för detta på 

olika sätt. En grupp av dessa elever ansåg att materia cirkulerar, men när deras resonemang 

utmanades, innebar deras föreställningar att materia förbrukades. Ingen av eleverna 

redogjorde för hur energi flödar genom ett ekosystem. Det enda eleverna berörde angående 

energibegreppet var solljuset. Flera av eleverna sa att växter var beroende av solljus för att få 

energi. Ingen av dessa elever redogjorde vidare för energins flöde genom ekosystemet med 

rätt terminologi.  



40  

9.4.1 Materia förbrukas 

Sju elever redogjorde i sina resonemang kring materia endast för hur materian förbrukas i ett 

ekosystem. Det som var centralt i alla dessa elevers förbrukningsresonemang var 

förbrukningen av syret. Alla de sju eleverna såg på syret som en förbrukningsvara som 

tillfördes utifrån. Alice förde ett resonemang som var representativt för de övriga sex 

elevernas föreställningar. 
 

I: Vad tror du händer med syret efter det att växterna har använt det?  

E: De har använt upp det och så finns det inte mer. 

I: Det bara försvinner menar du? Det tar slut? 

E: Ja. 

 

Konsekvensen av att materia förbrukas var densamma för alla eleverna. Paulina redogjorde 

för detta med följande ord. 
 

E: Syret tar väl slut eller något. De behöver väl syret med. Eller jag vet inte. 

I: Så de kommer att dö för att syret tar slut? 

E: Ja. 

9.4.2 Materia cirkulerar delvis i ekosystemet men förbrukas 

Elva elever redogjorde för att växter producerar syre från det koldioxid som djur andas ut. De 

sa att djur andas in det syre som växter producerar och att det omvandlas till koldioxid som 

djur andas ut. När detta resonemang utmanades genom att ett lock lades på akvariet ansåg alla 

dessa elva elever att de organismer som fanns i akvariet skulle dö. Anledning till att de skulle 

dö var att syret skulle förbrukas. Ralf uttryckte detta på ett sätt som väl motsvarar de övriga 

elevernas utsagor bortsett från att han redogjorde för att syret primärt tillförs systemet från 

den omgivande luften.  
 

I: Vad tror du händer med syret efter det att växten har använt det?  

E: Den släpper väl ut det… nä gör om det till… nä den har haft koldioxid så släpper den ut syre. 

I: Behöver växten koldioxid också? 

E: Ja. 

I: Var får den koldioxid ifrån? 

E: Det är fiskarna där som andas det (syret) och så släpper de koldioxid. 

[…] 

I: Så du menar att växten omvandlar koldioxid till syre? 

E: Nä, fiskarna när de är uppe och andas då, så andas de in syre och andas ut koldioxid. 
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I: Och sedan använder växten koldioxiden? 

E: Ja, och gör om det till syre. 

[…] 

I: Om du nu istället tänker dig att vi tar det här glaslocket som jag har här. Så klistrar vi fast det så att 

det inte kan komma in någonting och där kan inte komma ut någonting. Så det blir ett helt slutet system. 

Vad tror du kommer hända då om vi låter det stå ett år? 

E: Ja det beror på syret. Det finns ju rätt mycket syre för dom ju. Dom är ju rätt små. Men när syret tar 

slut så dör dom. 

I: Okej, både växterna och djuren? 

E: Ja. 

 

Ulrika utvecklade växters och djurs roll ytterligare och redogjorde inte för att syret från början 

tillförs systemet utifrån. Det resonemang som hon förde var representativt för de övriga 

elevernas föreställningar kring kretsloppsbegreppet. Det som utmärkte Ulrikas resonemang 

från de övriga eleverna var sättet att uttrycka det på. Hon gav en väldigt ingående beskrivning 

av processerna. 
 

I: Vad händer med koldioxiden efter det att djuret har andats ut det? 

E: Växterna behöver väl det. 

I: Vad gör växterna med koldioxiden? 

E: De… ja, jag vet inte. De behöver väl det. 

I: Vad tror du de behöver det till? 

E: För att växa. 

I: Vad gör de med koldioxiden? 

E: Hmm... jag vet inte. 

I: Vad händer med koldioxiden efter att växten har använt det? 

E: Den åker väl ut i luften. 

I: Är det fortfarande koldioxid då? 

E: Nä det kanske. De omvandlar kanske det till något. 

I: Till vadå? 

E: Syre kanske. Jag vet inte. 

I: Är det det syret sen som djuren använder? 

E: Mmm. 

I: Tror du att djuren kan behöva något annat? 

E: Någonstans att bo. 

I: Om du nu låter det här akvariet stå helt orört i ett år. Vi gör inte någonting med det. Vad tror du då 

kommer att hända med djuren och växterna? 

E: De kommer att dö. 

I: Hur tänker du? 
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E: Nä men. man brukar ju mata när man har djur. 

I: Så där blir för lite mat för djuren? 

E: Ja. 

I: Var får dom sin mat ifrån? 

E: Dom kanske äter växter. 

I: Vad kommer att hända med växterna tror du? 

E: Ja det växer väl mer. 

I: Det växer mer? 

E: Ja de äter väl upp dem sen så växer det kanske mer. 

I: Vad tror du då kommer att hända om vi låter det stå ett år? 

E: Ja allting kommer att dö. 

I: Varför då? 

E: Ja… 

I: Du sa ju precis att växterna växer och sedan äter djuren av dem. så att de har ju mat… 

E: Då kanske inte växterna växer då. 

I:  Nähä!?  

I: Varför skulle de inte växa? 

E: Vet inte. De har väl inget att växa på.  

I: Tror du att det kommer att vara något mer som fattas där för djuren och växterna? 

E: Hmm… inte en aning. 

I: Så det är maten som försvinner som gör att de dör? 

E: Ja. 

I: Om vi nu istället tar och klistrar fast ett lock här uppe på…  

E: Syret. 

I: Så att det blir riktigt tätt ja. Då tar syret slut? 

E: Mmm. 

I: Någonting annat som händer? Vad kommer att hända med djuren och växterna? 

E: De dör väl. Det tar sig inte in något nytt syre. 

I: Var kommer syret ifrån från början? 

E: Luften. 

I: Hur kommer det till luften? 

E: Ja... kanske genom träden eller någonting. Jag vet inte. 

I: Du sa att syret tar slut och maten tar slut när där inte är något lock. Kommer det att hända något 

annat där i?  

E: När locket är på? 

I: Ja om locket är på jämfört med om det är av. 

E: Det tar väl mindre tid för dom att överleva. De dör väl snabbare. 



43  

9.5 Organismers samverkan 

Elevernas förställningar om hur organismerna samverkar i akvariet behandlade endast 

växterna och djurens relation till varandra. Ingen av de elever som intervjuades nämnde något 

om mikroorganismernas betydelse för ekosystemet.  

9.5.1 Djur och växter är beroende av varandra 

Av de tolv elever som hamnade i denna kategori var det två som endast diskuterade 

gastutbytet. En elev, Roger, diskuterade betydelsen av djurs avföring för växters 

näringstillförsel och växters produktion av syre. 
 

I: Vad tror du händer med maten efter det att djuren har ätit upp och använt den? 

E: Den kommer ut och blir näring till växterna. 

[…] 

E: […] det kommer ju syre från växterna också. 

 

Åtta av de tolv eleverna ansåg att djur var beroende av växter för att få föda. Sex av dessa 

ansåg att djur åt växter och två elever ansåg att djur åt något som fanns på växter. Albin, som 

var en av dessa två elever, uttryckte att djur genom att äta algerna på växters blad hjälpte 

växterna. 
 

I: Kan du komma på något mer som växterna behöver? 

E: Djuren, som gör rent åt dem. 

I: Hur gör djuren det rent? 

E: De äter. 

 

Två elever som ansåg att djur var beroende av växter för att få föda redogjorde även för hur 

växter och djur var beroende av varandra för att få tillgång till koldioxid och syre. Detta 

uttrycktes på följande sätt av Frank. 
 

I: Var får djuren mat ifrån? 

E: De äter växter eller mindre djur. 

I: Vad händer med maten efter att de har ätit den? 

E: De skiter väl ut den. 

I: Vad händer med den då? 

E: Då lägger den sig på bottnen. 

I: Och sedan?  

E: Sedan så försvinner den efter ett tag. 
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[…] 

E: De andas, syre. 

I: De andas in syre och vad händer med det sedan? 

E: Jag vet inte men det blir väl i kroppen. 

I: Och sedan?  

E: Till lungorna. 

I: Och sedan? 

E: Då andas de ut det igen. 

I: Och vad är det som de andas ut? 

E: Koldioxid. 

I: Vad händer med koldioxiden? 

E: Jo den vill växterna ha.  

I: Jaha, vad ska de med den? 

E: Jo det är ju typ som deras syre. 

I: Okej, och vad gör växterna med koldioxiden? 

E: De andas in den. 

I: Och vad händer med den sedan? 

E: Då kommer den in i dem och sedan när de andas ut den så blir det syre. 

 

Två av de elever redogjorde för att djur var beroende av växter för att få syre och att växter 

var beroende av djur för att få koldioxid. Det som utgjorde djurs föda, enligt dessa, var alger 

och plankton. Dessa elever såg inte på kärlväxterna i akvariet som föda för djuren. En av 

dessa elever, Kristoffer, resonerade kring gasers betydelse för ekosystemet och organismerna 

ganska ingående.  
 

I: Behöver de något mer? 

E: De behöver ju med syre och sådant.  

I: Vad behöver de syret till? 

E: Andas. 

I: Vad händer med syret efter att de har andats in det? 

E: Det kommer in i blodet. 

I: Och sedan? 

E: Sedan går blodet runt i musklerna och så sedan så får musklerna syre. 

I: Vad händer med syret då? 

E: Musklerna rör på sig. 

I: Vad händer med syret? 

E: Det blir till koldioxid. 

I: Vad händer med koldioxiden? 

E: Den andas dem ut. 
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I: Vad händer med koldioxiden sedan? 

E: Växterna tar upp den. 

I: Vad gör de med den? 

E: Växterna använder koldioxiden och gör syre. 

 

Av de elever som ansåg att djur var beroende av växter för att få föda var det tre som ansåg att 

växter var beroende av djurs utandningsluft då denna innehöll koldioxid. Dessa personer förde 

inget resonemang kring växters betydelse för ekosystems syreproduktion. Petra diskuterade 

djurs och människors betydelse för ekosystem parallellt. Hon beskrev de ekologiska 

processerna ur ett terrest perspektiv med människan i fokus trots att det var djuren i akvariet 

som diskuterades. 
 

I: Vad behöver växten näringen till? 

E: För att den ska kunna växa och för att den ska kunna ge näring åt andra djur. 

I: Du nämnde att växterna behövde koldioxid också. Var får de koldioxiden ifrån? 

E: När vi andas ut, vi andas ut koldioxid. 

 

Av de elever som ansåg att djur var beroende av växter för att få föda, var det även tre som 

ansåg att växter var beroende av djur för att få näring. Av dessa förde två elever resonemang 

där de inte kunde förklara hur växter får näring från djur. Andrea diskuterade det på följande 

sätt. 
 

I: Vad tror du växterna behöver för att kunna leva och växa i detta akvarium? 

E: Det är svårt, ja de behöver väl typ näring från djuren och sånt. 

I: Näring, var får de det ifrån sa du? 

E: De får det ifrån djuren. 

I: Hur får de det från djuren? 

E: Det vet jag faktiskt inte. 

 

Petra förde ett resonemang där det var djurs avföring som var av betydelse för växters 

näringstillgång.   
 

I: Vad tror du händer med näringen som djuren äter efter det att de har använt den? 

E: Jag vet inte, de bajsar väl ut den. 

I: Okej, vad händer då med bajset? 

E: Det löses upp i vattnet, och sedan får växterna det. 

I: Så växterna använder det? 

E: Ja det finns väll näring där i. 



46  

Två elever ansåg att djur försåg växter med syre från sin utandningsluft. Alice förklarade hur 

växter fick syre från fiskar med följande ord. 
 

I: Var tror du växterna får syre ifrån? 

E: Från fiskarna kanske. 

I: Hur tänker du då? 

E: De andas, eller jag vet inte. 

 

En av dessa två elever, Tor, redogjorde även för hur syret som djur andades ut togs upp av 

växter och gjordes om till koldioxid.  

9.5.2 Djur behöver växter men växter behöver inte djuren 

Sex elever uttryckte att djur behöver växter för att få föda. Av dessa var det fyra som uttryckte 

att djur äter växter. Frida uttryckte detta på följande sätt. 
 

I: Vad behöver växten näringen till? 

E: För att den ska kunna växa och för att fiskarna ska kunna äta den. 

 

Två elever uttryckte att djur äter något som sitter på växter. Ellinor förklarade hur djur 

behöver växter för att få föda. 
 

I: Kan djuren behöva något mer för att kunna leva där i? 

E: Det vet jag inte, kanske växterna. 

I: Vad gör det med växterna? 

E: Äter kanske det som finns på dem. 

 

Hon redogjorde vidare för att växter tillverkar syre som djur behöver för att kunna leva.  
 

I: Vad tror du att djuren behöver för att kunna leva och växa i detta akvarium? 

B Det som kommer ut från växterna. 

I: Vad är det för något? 

E: Det vet jag inte, något slags syre kanske. 

 

Emma redogjorde för växters betydelse för djur på följande sätt. 
 

E: Jo men om växterna dör kan de ju inte få syre eller mat, eller det de behöver då. 

I: Får djuren syre från växterna? 

E: Nä, men mat. 
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10. Diskussion 
Diskussionsavsnittet inleds med en presentation av de resultat vi anser vara studiens 

viktigaste. Efter det följer en diskussion av resultatet i relation till tidigare forskning, samt 

relationen till uppsatsens syften och problemprecisering. Diskussionsavsnittet avslutas med en 

diskussion kring den använda metoden och hur den kan ha påverkat studiens utfall. 

10.1 Huvuddiskussion 

Vår studie visar att elevernas förståelse av de ekologiska processer som är centrala för alla 

ekosystem är bristfällig och fragmentarisk. Eleverna saknar naturvetenskapliga 

referenspunkter att relatera fenomenen till. När eleverna redogjorde för vilka villkor som finns 

för liv i akvatiska miljöer, applicerade de den kunskap som de har kring fenomenen i terrestra 

miljöer. Språket de talar är inte av naturvetenskaplig karaktär vilket kan innebära hinder i 

utbildningen av dem inom de naturvetenskapliga ämnena. När eleverna applicerar sina 

kunskaper om de ekologiska processerna på det akvatiska systemet, innebär inte det faktum 

att processerna sker under vatten några ytterligare hinder. Deras förståelse av processerna är 

inte så djup att konflikter i förståelsen uppstår till följd av att processerna diskuteras med ett 

akvatiskt system som utgångspunkt. De gånger som elevernas föreställningar utmanas justerar 

de sina naturvetenskapliga förklaringar till modeller som bättre passar deras bristfälliga 

förståelse.  

10.2 Resultatdiskussion  

Ingen av de elever som har ingått i studien har redogjort för hur växter fixerar koldioxid med 

solljus. Detta visar att denna elevgrupp har haft svårt att ta till sig det som har undervisats 

kring fotosyntesen. Bornäs och Djurvall (1992) menar att de föreställningar som elever har 

under sin skolgång kring detta fenomen kvarstår även när de blir äldre. Det som elever blivit 

undervisade i kring fotosyntesen har inte blivit någon verklig kunskap och genom det aldrig 

kommit i konflikt med deras ursprungliga föreställningar kring fenomenet.  

 

Majoriteten av eleverna redogjorde för att växter var beroende av något eller alla följande 

element, solljus, vatten och koldioxid. Eleverna menade att växter kunde utvinna energi direkt 

ur dessa element, tillsammans eller enskilt. Driver et. al (1994) har även noterat att detta är en 

utbredd föreställning bland skolelever. De menar att elever ser på näringsämnen, vatten och 

koldioxid som växters föda och att växter direkt ur dessa utvinner energi. Endast två av de 
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arton intervjuade eleverna avvek från detta resonemang och redogjorde för att växter 

tillverkar ett ämne av föregående element. Dessa elever menade att det ämne som växter 

tillverkade var klorofyll och att klorofyllet sedan fungerade som växters föda. Att eleverna 

inte redogjorde för klorofyllets roll i fotosyntesen utan såg det som växters föda, tyder på att 

deras resonemang inte grundade sig på deras faktiska förståelse utan snarare var en 

reproduktion av det som de blivit undervisade om.  

 

Några av eleverna redogjorde för att växter på något sätt fick näring ur jorden, antingen från 

fiskars och djurs avföring eller från sand. Ingen av eleverna nämnde att det var mineralämne 

och närsalter som växter tog upp ur substratet de växer i.  

 

De elever som resonerade kring koldioxidens betydelse för växter redogjorde inte alls för 

koldioxidens faktiska betydelse. Eleverna menade att växter var i behov av koldioxid för att 

utvinna energi ur den, men främst för att andas. Eleverna menade att det var i processen 

andning som koldioxid användes och att växterna andades ut syre. Roth och Anderson (1987) 

noterade att elever ser på koldioxidens roll i växten som en del i processen andning. Det som 

skiljer sig i vår studie jämfört med deras är att majoriteten av de elever som ingått i vår studie 

ser att koldioxiden omvandlas till syre i växters utandningsluft.  

 

Sjøberg (2005) menar att elever har svårt att förstå att det är kolet i koldioxid som växter 

behöver som byggmaterial. Han anser att de flesta elever tror att växter främst byggs upp av 

byggmaterial från jord och vatten. De elever som ingått i vår studie menade att växter 

utvinner energi från diverse föreningar och eller solljus. Denna energi använder växter sedan 

för tillväxt. Var den materia, som byggs upp av växter kommer ifrån, resonerade inte eleverna 

kring. Det verkar av elevernas beskrivningar som att energin växter utvinner omvandlas till 

massa eller att växter av energin skapar massa. Denna föreställning kan ha sin grund i en 

bristande förståelse av gasbegreppet. En eventuell förklaring av detta kan vara att eleverna 

uppfattar energi som materia. Då fotosyntesen är den process som är grunden till att livet på 

jorden fortgår, kan den i allra högsta grad anses vara relevant kunskap för att kunna delta i de 

demokratiska frågor som rör miljön. De elever som inte har med sig en grundläggande 

förståelse av fotosyntesen kan fatta felaktiga beslut baserade på deras bristande kunskaper.  

 

Eleverna i den genomförda studien redogjorde i olika grad för vad som händer med födan från 

det att djur ätit den till det att den lämnar djuret som avföring. Det som är gemensamt för 
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eleverna som resonerade kring att djur behöver äta föda är att de redogjorde för att djur får 

energi från födan. Ingen av eleverna resonerade kring att det finns olika beståndsdelar i födan 

såsom kolhydrater, proteiner, fetter, mineralämnen och vitaminer. Szybek (1995) menar att 

elever inte ser det som sker mellan de olika nivåerna i ett ekosystem avseende födan. Han 

menar att det enda som elever uppfattar sker mellan de olika nivåerna, är att organismer 

utvinner energi ur födan som sedan går vidare till nästa nivå i ekosystemet.  

 

Alla eleverna bortser från att det finns organismer som bryter ned djurs avföring. De som 

resonerade kring vad som skedde med djurs avföring redogjorde antingen för att den löstes 

upp eller att den i oförändrad form låg kvar på akvariets botten. Eleverna skiljer inte på 

mekanisk sönderdelning av avföringen och biologisk nedbrytning av den. Att eleverna har 

svårt att se vad som händer med födan efter det att djur har intagit den, kan bero på att de har 

brister i sin förståelse kring gasbegreppet. Genom att eleverna inte kopplar syre och koldioxid 

till förbränningen av organsikt material föreligger ett hinder för eleverna, att få förståelse av 

cellandningen. Helldén (1992) menar att elever kan ha stora svårigheter att införliva begrepp 

som bygger på fenomen som inte kan iakttas. Denna process är ett exempel på ett sådant 

fenomen. Djur intar föda i fast form och då verkar det som att elevers föreställningar är att 

födan då också skall lämna djuren i fast form. Szybek (1995) stöder detta då han menar att det 

finns mycket som är stabilt i elevers omvärldsuppfattning. Två av de elever som ingick i den 

genomförda studien redogjorde för att djur får energi från solljus.  

 

Andersson et. al (1995b) har genom en undersökning fastställt att det är en utbredd 

elevföreställning att det finns energi i vatten. Några av eleverna som ingick i vår studie 

redogjorde för att organismerna i akvariet får energi från vatten. Andersson menar att denna 

föreställning kan komma från att elever själva upplevt att de blivit piggare då de druckit 

vatten. Föreställningen kan eventuellt bottna i elevernas bristande förståelse av materians 

partikelnatur. Genom att eleverna inte är medvetna om att vi endast får vår energi från 

organiska föreningar och hur dessa är uppbyggda kan de inkludera vattnet som en av de 

substanser som organismer får energi ifrån. Om eleverna varit medvetna om att energin 

utvinns vid spjälkningen av de organiska föreningarna, till koldioxid och vatten, hade de 

eventuellt lättare kunnat förstå varför energi inte kan utvinnas ur vatten.   

 

Att eleverna är medvetna om att vattnet är av betydelse för liv framkom tydligt i vår studie. 

Dock finns det stora brister och ingen av eleverna kan redogöra på ett korrekt sätt för hur 
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vatten är av betydelse för liv. Driver et. al (1994) menar att det finns brister i elevers 

partikelbegrepp som gör att de inte kan få förståelse för vattnets betydelse. Genom att elever 

inte förstår hur ämnen kan lösas upp i vatten och att vattnet genom det fungerar som en agent 

för transport av ämnen genom organismer eller mellan organismerna och deras omgivning, 

föreligger det ett hinder för att de skall kunna utveckla en förståelse av vattnets betydelse i 

olika processer. Detta kombinerat med att de har bristande förståelse kring hur organismer 

utvinner sin energi ur organiska föreningar gör att vattnets roll i de olika processerna blir lite 

svävande. En stor del av eleverna som ingick i vår studie menade att vattnet endast tillgodoser 

växters och djurs behov av att dricka. Denna föreställning noterade även Roth och Anderson 

(1987). 

 

Ett flertal av eleverna som ingick i vår studie redogjorde för att ämnen cirkulerade mellan 

växter och djur. När denna föreställning utmanades avvek eleverna från kretsloppsteorin till 

att de olika ämnena, och då främst gaserna, förbrukades. Eleverna redogjorde för att växter 

försåg djur med föda och att djurs avföring togs upp av växter. De sade också att den 

koldioxid som djur andades ut togs upp av växter och kom ut ur växterna som syre. Detta syre 

andades sedan djuren. När locket sedan sattes på akvariet menade alla eleverna att djuren 

snabbt skulle dö för att syret skulle ta slut. Eleverna är så övertygade i sina föreställningar 

kring att allt kommer att dö om akvariet tillsluts, att de förkastar sina egna resonemang som 

strider mot denna föreställning.  

 

Helldén (1992) menar att elever redogör för motsägelsefulla föreställningar för att de saknar 

en vetenskaplig modell att relatera till. Den modell som elever har fungerar väl för att kunna 

tolka och förutsäga fenomen i omvärlden. En skillnad som kan påvisas om en jämförelse görs 

med Helldéns studie 1997 är att eleverna, i vår studie, inte ser vatten som en av de för 

ekosystemet begränsade faktorerna. En utbredd uppfattning är dock att vatten och andra 

ämnen förbrukas av organismerna i ekosystemet. Detta innebär att växterna blir slutstation för 

de olika ämnena på samma sätt som Helldén (1997) beskriver i sin studie. Vidare menar 

Helldén att detta kan bero på att elever inte kan se när ämnena fysiskt lämnar växter. Helldén 

(1995) föreslår att ett tidigare införande av partikelbegreppet skulle kunna ge elever större 

möjlighet att förstå kretsloppen och i synnerhet kolatomens kretslopp. 
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Organismers samverkan för liv är ett begrepp som är myntat av skolverket och kursplanernas 

författare. Det som avses är hur organismerna samverkar i ett ekosystem och hur deras 

samverkan bygger upp och påverkar ekosystemet (Skolverket, 2001).  

 

Alla eleverna som deltog i vår studie nämnde att organismerna, i akvariet, på något sätt 

påverkade varandra. Det fanns olika grad av förståelse för detta. Ingen av eleverna i studien 

redogjorde för en fullständig interaktion mellan de olika organismerna i ekosystemet som 

diskuterades. Det som var primärt var att växter var föda för djur. Några elever diskuterade 

även att djur och växter var beroende av varandra för att få tillgång till nödvändiga gaser 

såsom syre och koldioxid. Då eleverna brister i förståelsen för de processer som är grunden 

till ekosystemet blir deras förståelse för organismers samverkan fragmentarisk.   

 

Även om elever blir undervisade i processerna så menar Helldén (2002) att de inte lämnar 

sina tidigare förklaringsmodeller även om de har tillgodogjort sig en ny sådan. Han föreslår 

att elever snarare utökar sin repertoar av möjliga förklaringsmodeller. Konsekvensen av detta 

torde bli att om elevers föreställningar grundläggs redan i unga år måste de begrepp som är 

centrala för att förstå de utredda ekologiska processerna introduceras tidigt. Driver et. al 

(1983) menar att när nya förklaringsmodeller för att tolka omvärlden introduceras så krävs det 

en längre undervisningssekvens som utmanar elevers tidigare föreställningar för att en 

förändring skall äga rum. En medvetenhet måste finnas hos den som undervisar kring vilka 

föreställningar det som undervisas interagerar med. När fotosyntesen undervisas måste läraren 

ta i beaktande att denna process ur ett flertal aspekter interagerar med andra organismer och 

inte är ett fenomen som endast påverkar växten som utför fotosyntesen. Detta för att 

undervisningen skall vara meningsfull för elever och inte uppfattas som att det undervisas om 

fristående fenomen. Genom att koppla ihop de olika processerna kan kunskapen bli 

meningsfull och genom det väcka ett intresse hos elever för naturvetenskap.  

 

I den genomförda studien använder sig eleverna i stor utsträckning av teleologiska och 

antropomorfistiska förklaringsmodeller. Den mest utbredda teleologiska föreställningen, i den 

undersökta elevgruppen, är att växter växer med målsättningen att förse djur med föda och 

syre. Roth och Anderson (1987) observerade samma tendens hos en elevgrupp. Zohar och 

Ginossar (1998) menar att elever inte bara beskriver fenomen med teleologiska modeller utan 

även uppfattar dem ur ett sådant perspektiv. Ett flertal av eleverna i vår studie beskrev att djur 

har känslor och ett medvetande. De tenderade att relatera sina egna behov till djurs. De 
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tillskrev djur egenskaper enligt en antropomorfistisk förklaringsmodell. Detta menar Zohar 

och Ginossar (1998) är ett sätt för elever att kunna beskriva fenomen. De menar att elevers 

förståelse inte innefattar detta, och att det endast används för att kunna beskriva det elever 

observerar.  

 

Vår studie visar att eleverna i undersökningen saknar kunskaperna och språket för att kunna 

beskriva de observerade fenomenen i naturvetenskapligt riktiga termer. Att eleverna brast i 

sina förklaringar av de behandlade fenomenen kan bero på att de konstruerar sina 

föreställningar utifrån vardagsspråket. Många av de ord de använder till vardags har en annan 

betydelse i naturvetenskapliga sammanhang. Eftersom orden har en annan betydelse för den 

undervisande än för den som undervisar uppfattas inte det som beskrivs på ett korrekt sätt 

(Helldén, 1992). Läraren som undervisar måste vara medveten om detta och lyfta fram de ord 

som är ambivalenta för elever och läraren. Först när problemet hanteras på detta sätt kan 

elever få en förståelse för vad det är läraren egentligen menar med det undervisade. Vår studie 

antyder att det snarare är bristen på kunskap, än behovet av en enklare förklaringsmodell, som 

är grunden till att eleverna använder sig av antropomorfistiska och teleologiska resonemang 

när de beskriver naturvetenskapliga fenomen.  

 

Elever har genomgripande brister i sin förståelse av de ekologiska processer som är grunden 

till alla ekosystem. Detta har påvisats i ett flertal studier, bland annat av Helldén (1992, 1995, 

1997, 2002) och av Andersson et. al (1993a, 1993b, 1995a, 1995b, 2005) när terrestra system 

avses. Samma svårigheter verkar föreligga när det gäller akvatiska system. Då elevernas 

föreställningar kring de olika processerna inte är särskilt djupgående kommer de inte heller i 

konflikt med de ytterligare svårigheter som skulle kunna antas föreligga när processerna sker i 

vatten. Alla eleverna som ingick i vår studie applicerar de kunskaper de har om de ekologiska 

processerna i terrestra system direkt på de akvatiska. Detta visade de genom att de var 

benägna att lyfta diskussionen ur akvariet upp i deras närmiljö. De flesta eleverna tenderade 

till att relatera djurs behov till de behov som de själva har. Eleverna tillskrev också 

organismerna i akvariet mål och syfte med de processer som de utförde. Genom att göra så 

fick de tillgång till förklaringsmodeller som gjorde de observerade fenomenen begripliga för 

dem.    
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10.3 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning av elevers 

föreställningar och förståelse av ekologiska processer i akvatiska system. Metoden som valdes 

var reviderad klinisk intervju. Anledningen till att denna metod valdes var att den ger 

möjlighet att ifrågasätta och utmana elevers föreställningar under tiden som de redogör för 

dessa. Detta skulle inte kunna uppnås med en kvantitativ metod. Att intervjuerna hade ett 

akvarium i fokus och att det var processer i detta som diskuterades tror vi underlättade för 

eleverna. Detta då de fick en tillgång till vilka organismer som finns i ett system av den typ 

som diskuterades.  Genom att de hade tillgång till de olika organismerna kunde de relatera till 

dem i sina resonemang. Eventuellt kan eleverna ha begränsats i sina tankestrukturer till att 

endast ha fokuserat akvariet och genom det inte tänkt på processerna i ett större perspektiv. 

De svar som vi fick på intervjufrågorna tyder dock inte på detta. 

 

Den kliniska intervjumetoden är en väldigt flexibel intervjumetod. Möjligheten ges till den 

som intervjuar att följa elevernas tankar och resonemang genom att det endast är den 

inledande frågan som är gemensam för alla och som man utgår ifrån. Då viss ovana förelåg i 

våra intervjuroller valde vi att arbeta utifrån standardiserade intervjufrågor. På detta sätt fick 

vi ett jämförbart material. Valet av att nyttja standardiserade intervjufrågor framför en helt 

öppen intervju kan dock ha hämmat eleverna från att tänka fritt och resultatet av studien 

kunde ha blivit ett annat med en annan metod.  

 

Trots att vi valde att modifiera den reviderade kliniska intervjun, genom standardisering, för 

att motverka bristerna hos oss ovana intervjuare, kan resultatet av intervjuerna ha påverkats av 

just vår ovana att intervjua. Vid intervjuerna har frågor av ledande karaktär ställts vid enstaka 

tillfällen. Dessa frågor har vid alla tillfällena varit baserade på de resonemang som eleverna 

fört under intervjun. Vår ovana att intervjua och förväntningarna vi byggde upp under 

intervjuernas gång, kan ha påverkat oss att ställa frågorna på ett sådant sätt att det kan ha 

hjälpt eleverna att komma vidare i sina resonemang. Provintervjuerna genomförde vi 

tillsammans. Det vi observerade då var att vi dels kompletterade varandra i frågeställningarna 

men också att eleverna kunde bli förvirrade av att frågorna kom från två håll. Eleverna kan 

också ha upplevt situationen med två intervjuare mer som ett förhör än som ett samtal. Genom 

att vi genomförde intervjuerna enskilt med eleverna tror vi att samtalsklimatet blev bättre och 

lättsammare för eleverna. En korrigering som gjordes efter provintervjuerna var akvariets 
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placering. Denna korrigering fick ett positivt utfall då eleverna satte sig vid sidan av den 

intervjuande snarare än mitt emot. Detta gav intervjuerna mer karaktären av ett samtal än av 

ett förhör. Att intervjuerna genomfördes av två personer, enskilt, anser vi inte ha påverkat 

resultatet nämnvärt. Detta då frågorna var standardiserade till en viss grad. Även att det var vi 

som utformat intervjuerna som genomförde dem bidrog till att vi var väl förtrogna med vad 

det var som skulle utredas och hur det skulle utredas.  

 

Att eleverna som ingick i studien hade gått tillsammans medförde att undersökningsmaterialet 

blev jämförbart. Detta då det blev elevernas föreställningar utifrån samma pedagogs 

undervisning som undersöktes. Om eleverna hade haft olika pedagoger hade deras 

undervisning skiljt sig åt och de hade inte haft samma teoretiska förutsättningar. Elevgruppen 

som studien genomfördes på anser vi vara en elevgrupp som är väl representativ för en svensk 

åttondeklass, både avseende genusfördelning och prestationsnivå. Utifrån 

undersökningsgruppens storlek kan inga generella slutsatser avseende vilka de dominerande 

föreställningarna i andra elevgrupper är, dras. Men vi tror dock att liknande resultat hade 

erhållits om studien genomförts i en annan likvärdig svensk skolklass. Detta då de 

föreställningar eleverna presenterar har observerats i ett flertal andra studier av bland andra 

Helldén (1992, 1995, 1997, 2002) och Andersson et. al (1993a, 1993b, 1995a, 1995b, 2005). 

10.4 Konsekvenser 

Studien har bidragit till att vi har utvecklat vår förståelse av vilka hinder som föreligger för att 

elever skall kunna utveckla en förståelse av de behandlade ekologiska processerna som är 

centrala i alla ekosystem. Dessa hinder består dels av språkliga skillnader mellan lärare och 

elever och dels i att processerna i sig är abstrakta och svåra för elever att ta till sig. Genom att 

ha kännedom om dessa hinder för eleverna ges man som lärare möjligheter att förbättra sin 

undervisning och anpassa den efter eleverna. Som lärare kan man sätta processerna i ett 

sammanhang och genom det göra undervisningen av processerna mer meningsfull för sina 

elever. Genom att tidigare använda de begrepp som förståelsen av processerna vilar på, kan 

elever ges möjlighet att utveckla sin förståelse av dessa processer. För att kunna undervisa 

elever i de ekologiska processerna är det av yttersta vikt att man är medveten om var de 

kunskapsmässigt befinner sig. En elev som inte har en utvecklad förståelse av gasbegreppet 

kommer få det svårt att på ett naturvetenskapligt sätt få förståelse för exempelvis 

fotosyntesen. Driver (1983) menar att kunskaper kring vilka problem som föreligger för 

elever att utveckla sin förståelse inom ett bestämt område, kan positivt bidra till utvecklingen 
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av undervisningen. Genom att ta hänsyn till detta i sin undervisning kan undervisningen om 

dessa processer elevanpassas, vilket ger eleverna en större möjlighet att ta till sig 

undervisningen och utveckla sin förståelse av de ekologiska processerna.   

 

En utveckling av vår studie skulle kunna vara att genomföra en jämförelsestudie där intervjun 

inledningsvis handlar om ett terrest ekosystem för att sedan övergå till ett akvatiskt 

ekosystem. Genom detta hade fokus mer hamnat på de hinder som hade kunnat föreligga när 

processerna sker i akvatiska system. 
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Sammanfattning 
I dagens samhälle kretsar många av de stora politiska frågorna kring naturvetenskapliga 

processer och fenomen. Detta gör att den naturvetenskapliga undervisningen spelar en allt 

viktigare roll i samhället om de demokratiska principerna skall kunna försvaras och bibehållas 

i sin nuvarande form. Många av de politiska frågor som är aktuella för vår närmiljö är de 

frågor som rör Östersjön. Med anledning av detta har det funnits relevant att forska i vilken 

förståelse 15-åringar har för de ekologiska processer som är centrala för alla ekosystem. 

Denna studie inriktar sig specifikt på elevers förståelse av akvatiska system. Kunskaper kring 

elevers förståelse av de centrala ekologiska processerna kan utveckla undervisningen om 

dessa.  

 

Det finns ett gediget forskningsmaterial som behandlar elevers förståelse av de ekologiska 

processerna som är centrala för denna studie. Forskning har främst behandlat elevernas 

förståelse av processerna i terrestra system vilket medför att endast elevernas förståelse av 

processerna i sig kan jämföras. Forskningen visar att ett flertal hinder föreligger för elever att 

utveckla förståelse av de ekologiska processerna. Kommer det faktum att processerna utreds i 

ett akvatiskt system att påverka elevers föreställningar? Kommer samma hinder att föreligga 

för elever, avseende förståelsen av de ekologiska processerna, i akvatiska system som 

forskningen påvisat att det finns avseende de terrestra.   

 

I redovisningen av resultatet framförs vilka föreställningar eleverna har beträffande djurs och 

växters villkor för liv i vatten. Dessa utsagor har insamlats genom den kvalitativa metoden, 

reviderad klinisk intervju. Intervjuerna kretsade kring ett akvarium som eleverna hade framför 

sig under intervjuerna. Den reviderade kliniska intervjun modifierades till viss del, genom 

standardisering av intervjufrågorna, för att kompensera för intervjuarnas begränsade vana i att 

genomföra intervjuer av detta slag.  

 

Studien genomfördes på en högstadieskola på den sydsvenska landsbygden. 18 intervjuer 

genomfördes utöver tre provintervjuer. De tre provintervjuerna låg endast till grund för att 

verifiera frågornas relevans för studien. Provintervjuerna medförde vissa förändringar av den 

ursprungliga metoden. Resultatet från provintervjuerna finns inte med i huvudstudien.  
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För analyserna av intervjumaterialet utformades fem begreppsområden baserade på de mål 

som skall vara uppnådda vid slutet av det nionde skolåret. Elevernas utsagor låg till grund för 

en kategorisering av deras föreställningar inom de fem begreppsområdena.  

 

Elevernas samtycke har varit understött av målsmans tillåtelse att genomföra intervjun med 

eleven. Eleverna har anonymiserats och omnämns med fingerade namn.  

 

Elevernas förståelse i denna studie avseende de ekologiska processer som är centrala för alla 

ekosystem är bristfällig och fragmentarisk. Eleverna saknar naturvetenskapliga 

referenspunkter att relatera fenomenen till. När eleverna redogjorde för vilka villkor som finns 

för liv i akvatiska miljöer applicerade de den kunskap som de har kring fenomenen i terrestra 

miljöer. Språket de talar är inte av naturvetenskaplig karaktär vilket kan innebära hinder i 

utbildningen av dem inom de naturvetenskapliga ämnena. När eleverna applicerar sina 

kunskaper om de ekologiska processerna på det akvatiska systemet innebär inte det faktum att 

processerna sker under vatten några ytterligare hinder. Deras förståelse av processerna är inte 

så djup att konflikter i förståelsen uppstår till följd av att processerna diskuteras med ett 

akvatiskt system som utgångspunkt. De gånger som elevernas föreställningar utmanas justerar 

de sina naturvetenskapliga förklaringar till modeller som bättre passar deras bristfälliga 

förståelse. Eleverna redogjorde i stor utsträckning för teleologiska och antropomorfistiska 

resonemang i sina utsagor. 

 

Att två personer enskilt genomfört intervjuerna har inneburit vissa variationer i resultatet av 

intervjuerna. Vi anser inte att dessa variationer nämnvärt har påverkat studiens utfall. 

Resultaten som genom studien har framkommit är av sådan kvalitet att vi anser att de är 

relevanta och jämförbara.  

 

Studien har bidragit till att vi har utvecklat vår förståelse av vilka hinder som föreligger för att 

elever skall kunna utveckla en förståelse av de behandlade ekologiska processerna. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
1. Vad tror du att växterna behöver för att leva och växa i detta akvarium? (lock av) 

• Var får växten …… ifrån? 
o Hur får växterna i sig detta? 

• Vad behöver växten ……. till? 
• Vad händer med ……..  efter det att växten har använt det? 
• Kan växterna behöva något annat? 

 
2. Vad tror du att djuren behöver för att leva och växa i detta akvarium? 

• Var får djuret …… ifrån? 
o Hur får djuret i sig detta? 

• Vad behöver djuren ……. till? 
• Vad händer med ……..  efter det att djuret har använt det? 
• Kan djuren behöva något annat? 

 
3. Vad händer med växterna och djuren i akvariet om det får stå orört i ett år?(utan lock) 

• Hur tänker du då? 
 
4. Vad händer med växterna och djuren i akvariet om det får stå orört i ett år med ett 

glaslock fastklistrat på akvariet? 
• Hur tänker du då? 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2 
Brev till förälder/målsman 
 
Barn: ……………………… 
 
Hej 
 
Vi är två studenter på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad som skall skriva 
examensarbete nu till våren. Vårt examensarbete skall behandla elevers förståelse av vilka 
krav olika organismer har för att kunna leva under vatten. Med anledning av denna studie 
skulle vi vilja spela in intervju på band med elev som ni är målsman för. Vi gör detta för att 
kunna behandla materialet i efterhand. Inget av det inspelade materialet kommer att kunna gå 
att spåra till ert barn. Endast vi som genomför intervjuerna kommer att lyssna på det inspelade 
materialet. Intervjuerna kommer att skrivas ut och helt anonymiseras.  
 
Syftet med undersökningen är att kunna bidra till att förbättra undervisningen inom 
naturvetenskap.  
 
 
Med vänliga hälsningar  
Andreas Malmström 
Andreas Mårtensson 
 
 

Tillåter ni att ert barn intervjuas och att intervjun spelas in på band        □  □ 
                 Ja            Nej 
 
 
Datum _______________________________ 
Namn _______________________________   
 
 

 

 


