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Abstract 
Människan tvingas idag ta ställning inför viktiga miljöfrågor mycket p.g.a. vår användning 
av fossila bränsle. Detta ställer krav på kunskapsmässiga verktyg för att tackla 
problematiken. Det är därför intressant att studera elevers förståelse kring ekologiska 
processer. Arbetet syftar till att undersöka 18-åringars förståelse om villkor för växande och 
nedbrytning i naturen samt hur elever använder sig av ett integrerat kretsloppstänkande där 
ekologiska processer beaktas och relateras till varandra. Reviderade kliniska intervjuer 
användes för att kvalitativt inhämta ett intervjuunderlag från tio gymnasieelever vid ett 
naturbruksgymnasium. Eleverna kan resonera relativt vetenskapligt kring fotosyntesens 
formel men har svårt att applicera kunskapen för ett utvecklat kretsloppstänkande. En 
kretsloppsmodell grundat i hur näringsämnen cirkulerar används för att beskriva andra 
ämnens kretslopp. Vid nedbrytning har eleverna svårigheter att se hur kol avgår som 
koldioxid då mikroorganismer förbränner organiskt material genom respiration varpå 
koldioxid och vatten bildas. Mikroorganismernas roll som cellandande varelser beaktas ej av 
eleverna. Slutligen kopplar inte eleverna samman villkor för växande med nedbrytning utan 
behandlar processerna som separata fenomen. Genom att belysa dessa kritiska aspekter i en 
undervisningssituation kan lärare hjälpa elever att tillgodogöra sig kunskapsmässiga verktyg 
för utvecklat kritiskt tänkande och ställningstagande i det vardagliga livet. 
 
 
 
Ämnesord: 
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Förord 
Det har varit en spännande resa att få ta del av elevers tänkande kring naturvetenskapliga 

fenomen. Det har givit mig en fördjupad insikt om hur elever tänker kring ekologiska 

processer och även utvecklat mig som lärare då jag anser att kunskap och förståelse kring 

elevers föreställningar är en oerhörd resurs i en undervisningssituation. Jag hoppas att detta 

arbete kan ge ny insikt om elevers tänkande och även berika dig som läsare. Jag vill även 

passa på att tacka de elever som både ärligt och öppet delade med sig av sina tankar och 

resonemang. Utan er hade detta arbetet inte varit någonting. Avslutningsvis vill jag även rikta 

ett stort tack till Gustav Helldén för att han tog sig tid att handleda mig. Du har varit ett stort 

stöd och jag har verkligen uppskattat våra diskussioner.  
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Bakgrund och syfte 
Det mänskliga släktet utnyttjar och förbrukar de naturresurser som finns på vår planet. Vi har 

nyligen passerat det som kallas ”peak oil” vilket innebär att våra oljeresurser håller på att 

avta. Det som tidigare kändes som oändliga förråd med bränsle håller nu på att minska för att 

obönhörligen ta slut. Denna förbränning av fossila bränslen väcker problematik kring 

klimatförändringar och miljöpåverkan. Dessa frågor aktualiseras nu tydligare än någonsin i 

våra medier. Människan ställs inför svåra ställningstaganden angående miljö- och 

resurshantering. Våra förtroendevalda politiker blir tvungna att ta ställning till hur vi ska 

hantera problematiken i framtiden. Människan måste i sin tur ta ställning till vilka politiker 

som ska representera den enskildes åsikter. Inte nog med det så bombarderas vi med diverse 

olika argument från olika intresseorganisationer och media. För att kunna bemöta och aktivt ta 

ställning för eller emot alla argument och åsikter krävs kunskapsmässiga verktyg om 

biologiska system och att man kan hantera ett kretsloppstänkande. Annars löper man risk att 

bli lurad av övertygande argumentation. Skolväsendets uppgift är att fostra elever till 

demokratiska aktivt deltagande samhällsmedborgare (Skolverket 2006). För att uppnå detta är 

det av största vikt att undervisningen förbereder elever med dessa kunskapsmässiga verktyg 

så att de erhåller förståelse kring de system som mänsklig verksamhet påverkar för att 

slutligen kunna utöva demokratiskt ansvar. Detta är grundläggande för att vårt demokratiska 

system ska kunna fungera och fortleva (Sjøberg, 2005).  

 

För att vara kapabel att överhuvudtaget börja greppa den ovan nämnda problematiken krävs 

en god kunskapsmässig utgångspunkt. Mycket handlar om förståelse kring hur våra 

grundämnen vandrar i kretslopp genom fasförändringar och andra omvandlingar. Jag tänkte 

här med litteraturens hjälp redovisa de begrepp som är viktiga för dagens elever att erhålla 

förståelse kring.  

 

De atomslag som finns på vår planet cirkulerar konstant i flera olika steg i ett ständigt 

kretslopp. Materien reagerar och tar olika form beroende på den kemiska sammansättningen. 

Centralt i detta kretslopp är att materia och energi inte kan förstöras endast omvandlas. 

Andersson (2001) sammanfattar ämnenas kretslopp (fig. 1) med hänsyn till både den biotiska 

(biologiska) och den abiotiska (icke biologiska) fasen.  
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Figur 1. Schematisk bild över materiens kretslopp och energins flöde (Andersson, 2001). 

 

Producenter (P), så som växter, fixerar kol från koldioxid i luften och tillsammans med vatten, 

mineraler och energi från solen bildas råmaterial för det som växten senare kommer att bestå 

utav och syre avgår till omgivningen. Det är denna process som vi känner som fotosyntesen 

som ofta representeras av formeln: 

 

6 CO2 + 6 H2O + Solenergi   →   C6H12O6 + 6 O2 

 

En annan central process är respirationen som sker i alla levande celler. Respiration eller 

cellandning innebär att kemisk energi från socker och syre frigörs och koldioxid och vatten 

avgår. Den allmänna formeln för respirationen brukar skrivas: 

 

C6H12O6 + 6 O2   →   6 CO2 + 6 H2O + energi 

 

Detta ger att materia från växterna kan metaboliseras av primärkonsumenter (K1) för att 

utvinna byggnadsmaterial och energi. Sekundärkonsumenter (K2) utnyttjar i sin tur materien 

från dessa för sin existens och materia och energi flödar genom en näringsväv. Allt liv 

existerar bara under en begränsad tidrymd för att sen dö och brytas ner av nedbrytare (N). I 

alla steg avgår koldioxid och vatten till den abiotiska fasen. På så vis får vi ett fungerande 

kretslopp där materien vandrar mellan den biotiska och den abiotiska sfären. Tack vare 

jordens gravitation lämnar ingen materia systemet och kretsloppet kan verka så länge solens 

strålning tillför energi till systemet. 
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Detta utgör grunden för de kunskapsmässiga verktyg som skolan satt upp som mål för elever 

att bära med sig vidare i livet. Det är en stor utmaning att assimilera alla aspekter som dväljs 

inom ovanstående kunskapsområde och det är föga förvånande att elever i alla åldrar gör 

förenklingar och ibland felaktiga sådana av de ekologiska systemen. Som lärare finner jag det 

därför intressant att undersöka elevers förförståelse och utgå ifrån dessa i en 

undervisningssituation för att på så vis underlätta elevernas möjlighet att ta till sig kunskapen. 

Syftet med detta arbete är att undersöka en grupp äldre gymnasieelevers förståelse kring 

villkor för växande och nedbrytning för att förstå hur de resonerar och tänker. Denna kunskap 

skulle kunna användas för att effektivisera undervisning kring naturvetenskapliga fenomen 

som fotosyntesen och nedbrytning. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Piaget är grundaren för det konstruktivistiska synsättet på lärande vilket har påverkat 

forskningssamhället enormt under 1900-talet. Konstruktivismen beskrivs enligt två principer 

där den första menar att kunskap inte kan tas emot passivt. Människan registrerar sin omvärld 

och förhåller sig aktivt till denna för att på så vis skapa (konstruera) sin egen tolkning av det 

uppfattade. Denna konstruktion kommer alltid att färgas av de erfarenheter och förförståelse 

som den lärande använder sig av i sitt tänkande. Den andra principen understryker det faktum 

att människan alltid förhåller sig till det som uppfattas, alltså kan man aldrig hävda att man 

känner till sanningen då denna endast är en personlig tolkning av det sanna eller verkliga 

(Treagust, 1996).  

 

Redan från födseln har människan givna tankestrukturer och utifrån dessa utvecklas nya 

strukturer i samspel med omvärlden. Detta har inom utbildningsväsendet satt fokus på eleven 

där man i en utbildningssituation måste utgå ifrån ett elevperspektiv. Att försöka lära det som 

redan är känt eller det som är alltför avlägset blir svårt eftersom det antingen är alldeles för 

likt eller olikt det tänkande som den lärande redan har. Undervisning blir en balansgång där 

undervisaren måste utgå ifrån den lärandes horisont och där den lärande måste samspela med 

undervisaren (Andersson, 2001). Detta går hand i hand med andra pedagogiska åsikter och ett 

mycket välkänt citat från en amerikansk forskare vid namn David Ausubel (1968) uttrycker 

just detta: 

”If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this: 

The most important single factor influecning learning is what the learner already knows. 

Ascertain this and teach him accordingly.” (Ausubel, 1968) 

 

Ausubel menar att meningsfullt lärande sker endast då tre förutsättningar är uppfyllda: 1. Den 

lärande måste ha någon form av förkunskaper om det som ska läras för att kunna tillgodogöra 

sig ny kunskap. 2. Att materialet är meningsfullt i sig och relevant för annan kunskap. 3. Den 

lärande väljer medvetet att lära sig meningsfullt och relaterar den nya kunskapen till befintlig 

kunskap. Endast då erhålls ett meningsfullt lärande till skillnad från utantill lärande (rote 

learning) där kunskap memoreras utan att relateras till annan kunskap (Novak, 1998). 
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Den piagetanska konstruktivismen utgår från individen. Det är i den enskilda individen som 

lärandet sker. Detta synsätt utvecklades till ett socialkonstruktivistiskt synsätt i och med 

Vygotskijs idéer som framhåller att kunskapen har ett ursprung i ett socialt sammanhang där 

samspelet mellan människor formar och utvecklar begrepp och teorier. För att kunna ta till sig 

den kunskap som växt fram i exempelvis en naturvetenskaplig kontext måste den lärande 

kultureras d.v.s. bli en del av den kultur och tradition som naturvetenskapen verkar i. Det 

räcker dock inte med att finnas i en social kontext utan ett aktivt förhållningssätt krävs också 

för att nå ett meningsfullt lärande. Detta innebär att det sker en konstruktion av kunskap både 

på ett individuellt och på ett socialt plan (Andersson, 2001). I och med att den sociala 

kontexten är viktig för den kognitiva processen blir lärarens roll för elevernas 

kunskapsutveckling tydliggjord. Det är läraren som guidar eleverna in i den nya kulturen så 

att de blir medverkande. Ett ofta använt begrepp för att beskriva detta är Vygotskijs ”Zone of 

Proximal Development” (ZPD). Läraren som ämneskunnig och insatt i vetenskapligt språk 

och tänkande fungerar som ett stöd för att utveckla den lärande mer än vad den lärande skulle 

kunna gjort på egen hand (Helldén et al., 2005). Det är i denna socialkonstruktivistiska syn på 

lärande som jag tar mitt avstamp för att tolka de resultat som arbetet presenterar. 
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Litteraturgenomgång 
För att förstå ett kretslopps komplexa karaktär måste man beakta materiens olika 

omvandlingar och fasövergångar, en uppgift som ter sig svår att greppa för den oinvigde. Tre 

kritiska aspekter har lyfts i litteraturen som exemplifierar osynliga och problematiska 

omvandlingar: 1. Organismer upprätthåller jämvikt med omgivningen genom ett konstant 

utbyte av materia och energi exempelvis genom utbyte av gasformiga ämnen som syre och 

koldioxid. 2. Vattnets kretslopp är en viktig del i många ekologiska system där vattnet växlar 

mellan fast, flytande och gas-form. 3. Vid nedbrytning av organiskt material bildas bl.a. 

koldioxid och vatten (Helldén, 1995). Att materia går över till gasform är ett fenomen som 

inte går att betrakta direkt utan blir osynliggjort för åskådaren och detta orsakar problem då ett 

barn ska förklara naturvetenskapliga processer. Barnet tar till andra förklaringsmodeller och 

resultatet blir att det man inte kan se existerar inte (Driver et al., 1994). Detta medför problem 

när elever ska resonera kring naturvetenskapliga fenomen exempelvis fotosyntesen. Att växter 

använder koldioxid som kolkälla för att bygga upp nytt organiskt material blir svårt att 

greppa. Två alternativa förklaringsmodeller har identifierats där den ena är att växter tar allt 

material som behövs för liv och växande från jorden och den andra är att plantor andas precis 

som människor fast tvärtom. Ingen koppling görs till de energetiska skillnaderna i 

fotosyntesen och cellandningen (Leach et al., 1996). 

 

Liknande resultat har visats av andra forskare där jorden ses som den enda källan för växande 

(Helldén, 1995). Många elever ser även växter som slutstation för exempelvis vatten och 

koldioxid eftersom de inte kan se hur dessa ämnen avgår från växten och hur de deltar i ett 

kretslopp. Detta ger en förklaringsmodell där eleverna menar att resurser förbrukas och binds 

in i växten (Helldén, 1997).  Lite äldre elever, 16-åringar, vet och inser att koldioxid behövs 

men resonerar i termer om att koldioxid omvandlas till energi och inte utgör råmaterialet för 

nya beståndsdelar hos växten (Leach, 1996). Helldén (1995) och Leach et al. (1996) finner att 

elever har svårt att se att det avgår materia i gasform vid nedbrytning. Eleverna beskriver 

snarare att materia sönderdelas i små beståndsdelar vilka går tillbaka till jorden och berikar 

denna. Detta kan ske spontant över tid eller genom fysisk bearbetning med eller utan makro 

och mikroorganismer. En annan förklaringsmodell som elever utnyttjat är att det ligger i 

ämnets natur att åldras och att åldrandet i sig ger en nedbrytning av materia. (Leach, 1996; 

Helldén, 1995).  
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Att resonera kring kretsloppsmodeller utgör en kvalitativt högre nivå av förståelse och den är 

svår att nå. Studier av elevers sätt att utnyttja kretsloppsmodeller har visat att även äldre 

elever (16-åringar) har svårt att ta till sig detta tankesätt. De kan på ett relativt vetenskapligt 

sätt beskriva fotosyntesen men missar att integrera processen i ett kretsloppsperspektiv 

(Leach, 1992; 1996). Elevernas kretsloppstänkande kan beskrivas med hjälp av två modeller 

där den ena utgör en kedja av händelser där växter och djur ruttnar vilket berikar jorden så att 

nya växter kan växa igen (fig. 2, modell 1) och den andra av att materia bevaras och cirkulerar 

fast materiens gasform ej beaktas (fig. 2, modell 2) (Andersson, 2001) till skillnad från den 

naturvetenskapliga bilden av kretslopp som beskrivits tidigare (fig. 1). Gemensamt för dessa 

förklaringsmodeller är att materiens gasform inte beaktas. 

 

 

Figur 2. Två modeller av elevers kretsloppstänkande (Andersson, 2001). 

 

Dessutom påverkar vardagliga händelser elever kraftigt med avseende på lärande kring 

naturvetenskapliga fenomen. Helldén (2004) nämner ”key life experiences” där en tidig 

vardaglig händelse har satt djupa avtryck i den lärandes sinne. Dessa händelser kommer att 

utgöra ett seglivat tema för hur den lärande tar till sig nya begrepp för att utvidga sin 

förståelse kring fenomenet ifråga och som inte förkastas utan snarare kompletteras med nya 

förklaringsmodeller för att skapa en utvidgad repertoar med möjliga förklaringsmodeller. Det 

är därför viktigt att skapa inflytelserika situationer tidigt i barns liv för att introducera 

vetenskapliga koncept (Helldén, 2004).  
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Ovanstående forskning är gjord på elever i grundskolan och de äldsta elever som deltagit i 

studierna är 16 år. Det finns inte särskilt mycket data på elever i gymnasieålder. En studie av 

Jansson et al. (1994) grundar sig på hur gymnasieelever svarar på samma frågor som 

användes vid en nationell utvärdering gjord för den svenska grundskolan 1992. Frågorna 

behandlar bl.a. fasövergångar, fotosyntes och nedbrytning. Det man fann var att elever inom 

de naturvetenskapliga programmen kunde svara och resonera kring fotosyntesens formel på 

ett tillfredställande sätt. Mer kretsloppsinriktade frågor t.ex. var träden får sin biomassa ifrån, 

vållade större problem och mindre än ¼ av eleverna vid de naturvetenskapliga programmen 

kunde svara på ett relativt korrekt sätt. På samma sätt är frågor om nedbrytning 

problematiska. Naturvetenskapligt skolade elever vet att materien bevaras men kan inte 

utveckla resonemanget vidare. Mindre än 20 % av dessa elever nämner att atomerna bildar 

nya föreningar och en vanlig föreställning är att materia återgår till jorden (Jansson, 1994). 
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Forskningsfrågor 
Tidigare forskning har visat att elever i grundskolan har svårt att se hur ekologiska system 

fungerar särskilt med hänsyn till var biomassa kommer ifrån samt hur materien vandrar i 

kretsloppen genom olika fasförändringar. Även äldre elever i grundskolan och vidare in i 

gymnasiet har svårt för att överge sina tidigare förklaringsmodeller och bär med sig 

förförståelse som inte överensstämmer med ett vetenskapligt kretsloppstänkande. Jag har valt 

att i denna studie fokusera kring villkor för växande, nedbrytning samt hur eleverna utnyttjar 

sig av kretsloppstänkande. Detta har givit följande frågeställningar: 

 

1. Hur resonerar gymnasieelever kring villkor för växande samt nedbrytning? 

2. Hur utnyttjar gymnasieelever kretsloppstänkande på ett mer integrerat sätt för att 

förklara villkor för växande och nedbrytning? 
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Metod och genomförande 
För att studera gymnasieelevers förståelse kring villkor för växande och nedbrytning använder 

jag mig av reviderade kliniska intervjuer med en viss struktur. Detta ger en semistrukturerad 

intervjuform (Starrin 1994). Intervjuformen ger mig andra möjligheter att studera elevers 

förståelse på till skillnad från enkätundersökningar. En enkätstudie innebär att skriftliga frågor 

först måste läsas och sedan tolkas av eleven själv. Eleven läser frågan och skapar sin egen bild 

över problemet som, må hända, inte alltid stämmer överens med frågans egentliga innebörd. 

Svaret kan därför påverkas av en annorlunda tolkning av frågeställningen. Dessutom kan en 

fråga besvaras mer eller mindre utförligt och frågeställaren har inte någon möjlighet att 

påverka detta då enkäter används. En intervjusituation erbjuder däremot intervjuaren 

möjligheten att styra samtalet för att undvika misstolkningar av frågans innehåll. Intervjuaren 

kan även fortsätta ett resonemang för att undersöka elevens föreställningar och på så vis 

tränga djupare ner i elevens förståelse.  

 

Den reviderade kliniska intervjun 

Denna intervjuform har sin grund i den kliniska intervjun formulerad av Piaget och hans 

kollegor under 1920-talet där syftet var att studera hur barn tänker (Piaget, 1982). De svar 

som ges i en sådan intervjusituation karakteriseras inte i som rätt eller fel utan bedöms som 

likvärdigt intressanta för att se vilket tänkande som ligger bakom barnets svar. Den inledande 

frågan är formulerad på förhand och det svar som ges tolkas av intervjuaren. Denna tolkning 

ligger till grund för den uppföljande fråga som sedan ställs. Detta ger att intervjuaren själv blir 

en integrerad del av forskningsprocessen (Helldén, 1992). Det är alltså själva samtalet mellan 

intervjuare och elev som är av intresse. Detta samtal tillåts ta oväntade vändningar beroende 

på elevens svar och intervjuformen kännetecknas av en stor frihet och flexibilitet. Intervjuaren 

har möjlighet att korrigera missförstånd och kan följa upp svar för att tränga djupare i elevens 

resonemang. 
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Den reviderade kliniska intervjun är en vidareutveckling på den kliniska intervjun och 

karakteriseras enligt Ginsburg & Opper (1988) av att: 

 

• Den intervjuade ska kunna iaktta de föremål eller skeenden som intervjun handlar om. 

• Den intervjuade ska om möjligt kunna hantera föremålen för intervjun. 

• Den reviderade kliniska intervjun ska ge möjlighet att utmana och motsäga den 

intervjuade för att kunna studera äktheten och stabiliteten i tänkandet. 

• Denna intervjuform ger liksom den ursprungliga kliniska intervjun stora möjligheter 

till flexibilitet under samtalets gång (Helldén, 1992). 

 

Piaget fann att barn kunde svara på frågor på lite olika sätt. Vissa svar gavs med ointresse för 

frågan och var alltså bara slumpartade. Andra svar var en produkt av barnets fantasi och 

utgjorde egentligen inte något som barnet själv trodde på. Barnet kunde också sträva efter att i 

sina svar tillfredsställa intervjuaren och ibland var svaren sådana att de visade på en ”frigjord 

övertygelse” hos barnet (Helldén, 1992). Alla dessa olika typer av svar måste kunna urskiljas 

av intervjuaren och därför ställs höga krav på intervjuerfarenhet hos denne. Det är lätt att man 

som intervjuare också påverkar den intervjuade genom det sätt som frågor ställs. Detta kan ge 

att utfallet från intervjun blir missvisande. 

 

Undersökningsgrupp 

Eleverna som deltagit i studien är runt 18 år och går på sitt tredje och sista år vid ett 

naturbruksgymnasium i Skåne. Gemensamt för alla elever är att de läser 

naturbruksprogrammet med jordbruksprofil som bas samt att några av eleverna tar kurser så 

de får naturvetenskaplig kompetens. Kurspaketet som behandlar kretslopp och växt/djurliv 

innefattas i naturbruksprogrammet och alla eleverna har läst och blivit minst godkända på 

dessa kurser. Gruppen på totalt 10 elever består av 3 flickor och 7 pojkar. Denna grupp är 

intressant då de alla på ett praktiskt sätt i sin skolgång kommit i kontakt med naturen och de 

ekologiska fenomen som de intervjuas kring. Dessutom har de fått all undervisning som 

skolväsendet har att erbjuda kring de fenomen som jag tidigare presenterat. 
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Genomförande av intervjuerna 

Eleverna intervjuas kring två ekologiska fenomen. Det första fenomenet som behandlades var 

villkor för växande det andra var nedbrytning av vissna löv. I linje med den reviderade 

kliniska intervjun utgår intervjuerna ifrån något som eleverna kan iaktta och hantera vilket 

kommer att beskrivas mer i detalj senare. Intervjuerna kring de båda fenomenen inleds med en 

på förhand formulerad fråga. Svaret tolkas och fungerar som utgångspunkt för nästa fråga. För 

att inte missa kritiska aspekter som jag vill att eleverna ska resonera kring har vissa riktlinjer 

för följdfrågor formulerats.  

 

Innan intervjutillfällena fick eleverna information om att jag var intresserad av att studera 

deras sätt att resonera och tänka kring vissa naturvetenskapliga fenomen. Jag avslöjade inte 

vilka fenomen som skulle behandlas. Jag meddelade att jag tänkte intervjua dem och att 

samtalet skulle spelas in på en digital diktafon. Vidare kommer det inspelade materialet 

endast att avlyssnas av mig och eventuellt min handledare för examensarbetet (Gustav 

Helldén) samt att materialet inte kommer att kunna spåras tillbaka till eleverna. Eleverna 

intervjuades enskilt på skolan i antingen ett klassrum eller ett arbetsrum beroende på vad som 

var ledigt vid tillfället.    

 

Innan själva intervjun med den enskilde eleven tydliggjorde jag att det inte handlade om 

någon kunskapskontroll utan att jag endast var intresserade hur de tänker och resonerar kring 

vissa naturvetenskapliga fenomen. För att tydliggöra detta använde jag mig av formuleringar 

av sorten ”Vad tror du…?”, ”Hur tänker du kring…?” fortlöpande under alla intervjuer. När 

en elev inte varit tydlig i sitt svar räcker det ofta att fråga ”Hur tänker du då?” för att få 

eleven att utveckla sitt resonemang. Detta är för att undersöka elevens eget tänkande och inte 

uppmana eleven att referera till inlärda kunskaper. 

 

Jag bad även de intervjuade eleverna att inte avslöja något om vad vi hade pratat om för sina 

kamrater så att de precis som eleven jag just intervjuat var helt oförberedd på vad som skulle 

behandlas. Detta för att eleverna inte skulle läsa på innan eller färgas av kamraternas 

resonemang. Jag är endast intresserad av de tankar och föreställningar som eleverna bar med 

sig just inför intervjutillfället. 
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Intervjuerna skrivs ut ordagrant med undantag för vissa avsnitt där endast en sammanfattning 

görs. Utskrifterna försöker efterlikna det verkliga samtalet så mycket som möjligt därför 

används ett talspråk där pauser och hummanden skrivs in. Att skriva ut intervjuerna ger även 

en möjlighet att komma djupare in i materialet på ett bra sätt. 

 

Intervju om villkor för växande 

Det första ämnet som eleverna ställdes inför var villkor för växande. För att spetsa till 

resonemanget utgick jag från ett slutet kretslopp likt det Helldén (1992) beskriver i sin 

avhandling. Jag använde mig av en stor glasburk (ca. 80 cm hög och 35 cm i diameter) med 

tättslutande plastlock. I glasburken odlas vitgröe, ampellilja, en fetbladig suckulent samt 

mossa. Glasburken är designad för att göra slutna kretslopp i och används normalt i denna 

naturbrukskolas undervisning. Anledningen till att fokusera intervjun kring ett slutet kretslopp 

är för att undvika svar som att materia försvinner upp i luften eller att något blåser bort. Det 

har visats att elever i grundskolan kan använda dylika svar som förklaringar (Helldén, 1992). 

Eleverna utmanas att tänka kring alla de processer som sker inne i glasburken. 

 

Intervjun inleddes med att jag ställde fram glasburken framför eleven. Jag förklarade att 

burken innehöll vanliga växter och att locket var tättslutande. Det kan alltså inte komma in 

eller ut någonting från glasburken. Efter den korta introduktionen ställs den inledande frågan 

”Vad tror du att växterna behöver för att växa inne i burken?”. Elevernas svar plockas upp i 

nästa fråga och detta formar den fortsatta intervjun.  

 

För att få eleverna att tänka kring vissa kritiska aspekter använder jag mig av följdfrågor 

under intervjuerna. Dessa frågor följer en viss struktur där eleven bes fundera kring vad de 

tror ämnena som växten behöver kommer ifrån samt hur växten använder dessa ämnen. 

 

En avslutande fråga ställs, ”Vad tror du kommer att hända om vi låter burken stå i ett 

fönster?”. Detta för att undersöka hur eleverna använder sig av ett kretsloppstänkande. Frågan 

följs upp för att tydliggöra hur eleverna tänker. Intervjun avslutas med att glasburken med 

växterna plockas bort. 
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Intervju om nedbrytning av vissna löv 

Eleven ställs nu inför ett nytt fokus och jag tydliggör detta med att sätta fram en pappkartong 

med vissna löv. Jag inleder med att förklara att jag hämtat löven ute i naturen vid skolan och 

intervjun startas med den inledande frågan ”Vad tror du skulle hända med löven om de fick 

ligga kvar ute i naturen?”. Precis som tidigare får elevernas svar bestämma vilken riktning 

intervjun tar. Jag vill dock att eleverna funderar kring vad de tror gör att löven bryts ner och 

vad som blir kvar samt var materialet tar vägen. Detta utgör min struktur på den reviderade 

kliniska intervjun för avsnittet. 

 

Analys av intervjumaterial 

Vid upprepad genomläsning av intervjuutskrifterna fann jag kvalitativa aspekter i elevernas 

resonemang som möjliggjorde en kategorisering av elevernas svar. Eftersom intervjuerna 

kretsar kring två fenomen (villkor för växande och nedbrytning) analyseras och kategoriseras 

elevsvaren kring fenomenen separat. Vid kategorisering av varje fenomen delas elevernas 

svar in i två undergrupper där elevers beskrivning av själva fenomenet i fråga kategoriseras 

för sig och elevernas sätt att utnyttja kretsloppstankar kategoriseras för sig. Detta i enlighet 

med de forskningsfrågor som har formulerats tidigare (sid. 14). Följaktligen får 

kategoriseringen nedanstående struktur: 

 

• Kategorisering av villkor för växande. 

o Elevers beskrivning av villkor för växande 

o Elevers kretsloppstankar kring villkor för växande. 

• Kategorisering av nedbrytning 

o Elevers beskrivning om vad som händer med löven 

o Elevers kretsloppstankar kring nedbrytning 
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Etiska överväganden 
Alla deltagande elever har informerats om att intervjuernas syfte är att ta reda på elevernas 

tankar kring naturvetenskapliga fenomen. Intervjuernas innehåll behandlas anonymt och inga 

elevnamn nämns i denna texten. Därför kan inte något intervjuutdrag spåras tillbaka till den 

enskilde individen. Endast intervjuaren och handledaren (Gustav Helldén) har haft tillgång till 

intervjuernas innehåll. Alla elever deltar av egen fri vilja och behöver inte målsmans 

godkännande då samtliga är myndiga. Intervjuernas karaktär avslöjar ingen information som 

är skadlig för individen på något sätt. Avslutningsvis har eleverna givit ett informerat 

samtycke och varit fria att dra sig ur undersökningen när helst de så önskat (Kvale, 1997). 
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Resultat 

Kategorisering av villkor för växande 

Kategoriseringen av samtalet med eleverna formuleras utifrån elevernas resonemang i 

intervjuerna samt hur pass nära dessa ligger ett naturvetenskapligt synsätt. Intervjusvaren 

angående villkor för växande avslöjar två huvudgrupper där den ena kategoriseras med 

avseende på elevernas kunnande om fotosyntesen och dess komponenter. Den andra gruppen 

kategoriseras med avseende på vilket sätt som eleverna utnyttjar sig av ett kretsloppstänkande.  

 

Konsekvent genom arbetet kommer vid redovisning av intervjuutdrag E användas för elevens 

inlägg och I används för intervjuarens. 

 

Elevers beskrivning av villkor för växande 

Alla elever nämner näringsämnen som villkor för växande och de kan ge korrekta exempel på 

näringsämnen. Några elever talar om makronäringsämnen så som kväve, fosfor och kalium 

samt mikronäringsämnen exempelvis bor, selen och natrium. En elev utvecklar sitt 

resonemang och nämner att växterna får bristsjukdomar om inte växterna får de näringsämnen 

de behöver. I och med att eleverna har en jordbruksprofil som syftar till att de ska bli 

lantbrukare så har de fått undervisning vid ett flertal tillfällen om näringsämnen och gödsling 

vilket kan förklara att de så specifikt nämner näringsämnen. Efter analys av intervjumaterialet 

kunde tre kategorier urskiljas med avseende på villkor för växande vilka beskrivs mer 

ingående nedan. 

 

1. Utvecklad förståelse av fotosyntesens olika komponenter och deras roll. 

2. Begränsad förståelse av fotosyntesens olika komponenter och deras roll. 

3. Ofullständig beskrivning av fotosyntesens roll där kritiska komponenter utelämnas. 

 

1.  Utvecklad förståelse av fotosyntesens olika komponenter och deras roll. 

I denna kategori kan fyra elever resonera kring fotosyntesens komponenter på ett mer 

utvecklat sätt i linje med det naturvetenskapliga synsätt som beskrivits tidigare (se s. 6). De 

kan motivera att växterna använder koldioxid som kolkälla och att solljuset driver 

fotosyntesen genom att tillföra energi till processen. 
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E: Asså dom får ju solljus här ju i burken. 

I: Ja. Varför behöver dom solljus tror du? 

E: Ja, det är väl, det är energin ju som får igång fotosyntesen ju… 

[…] 

E: Koldioxiden dom får in den, får in det genom dom här klyvöppningarna ju. 

I: Mm. 

E: Så, eh, ja, koldioxid är kol och syre så dom snor väl kolet där eller nåt sånt och släpper ut 

syret igen bara. 

 

När jag frågar om vattnets roll i fotosyntesen är det svårare för eleverna att motivera och se att 

vattnet är en del i att bygga upp socker i fotosyntesen. Vattnets roll är något annat. 

  

I: Ok, vad behöver de vattnet till då? Varför behöver dom det? 

E: Ja det ju för liksom och kunna, ja dom kan ju inte bara bestå av, vad ska man säga, själva, 

vad ska man säga, själv växten utan dom måste ju kunna transportera det också. Ja… 

 

2.  Begränsad förståelse av fotosyntesens olika komponenter och deras roll. 

Fem elever anser att koldioxid, vatten och solljus krävs för att en växt ska leva och att ämnena 

deltar i en process som kallas för fotosyntesen. Två av eleverna börjar med att nämna att 

växterna kräver syre för att överleva men ändrar sig senare till koldioxid då det inser att det 

inte hänger ihop. De har svårt att förklara varför växten behöver de olika komponenterna och 

konstaterar ofta att ämnen bara behövs. Eleverna motiverar fotosyntesens roll med att 

växterna växer eller får energi så att de kan växa. De resonerar aldrig kring koldioxid som 

kolkälla eller solljus som energi för att driva processen. Nedan är tre intervjuutdrag från olika 

elever som resonerar kring fotosyntesen och villkor för växande. 

 

E: Ja det behöver ju framför allt sol. 

I: Varför behöver de sol tror du? 

E: Ja, för att de tar ju upp lite grann sånt via bladen. 

 

I: Hur tänker du då? Varför behöver de vatten för att överleva? 

E: Det är helt enkelt så att det har man lärt sig. 

I: Ja. 

E: Så är det, dom måste ha det. Äta bör man annars dör man. 
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I: Ok, varför, den här koldioxiden. Varför behöver växterna den? 

E: Ja det är ju en del av fotosyntesen. 

I: Ok. 

E: Så långt kan jag svara. 

I: Ja, vad gör då växterna med koldioxiden, vattnet och näringsämnena och så där? 

E: Ja den omvandlas till energi så dom själv ska kunna växa mer ju. 

 

Eleverna hävdar också att växterna producerar syre för att det är deras uppgift. De uppvisar 

ingen förståelse kring syre som slaggprodukt eller avfall. 

 

I: Jaha, varför behöver växterna koldioxid? 

E: Jag vet inte varför dom behöver det men dom gör i alla fall om det till syre och därför är det 

positivt för oss. 

 

3.  Ofullständig beskrivning av fotosyntesens roll där kritiska komponenter utelämnas. 

Denna kategori utgörs av en elev som utelämnar koldioxid som villkor för växande. Endast 

vatten, solljus och näring tas upp vilket ger växten energi att leva. Precis som i ovanstående 

kategori konstateras bara att ämnena behövs för att växten ska växa. 

 

I: Vad tror du växterna behöver här inne i burken för att kunna växa och leva? 

E: Vatten och solljus. 

I: Ok. 

E: Tycker jag är dom främsta i varje fall. 

I: Ja, varför behöver dom de här grejerna då? 

E: Jo, för annars så växer dom ju inte eh, klorofyll måste, eller de måste ju ha energi till att 

bilda klorofyll och växa och skapa ny näring. 

[…] 

I: Ok, vattnet då varför måste man ge dem vatten tror du? 

E: Ja, allt liv behöver ju vatten ju så det är det jag kör på här också. 
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Elevers kretsloppstankar kring villkor för växande 

Ingen av elevernas tänkande innefattar möjligheten att koldioxid skulle kunna bildas av 

mikroorganismernas förbränning av organiskt material i jorden. Detta får konsekvensen att 

ingen av eleverna kan utveckla en integrerad och komplex kretsloppsmodell ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv (se fig. 1) utan anser istället att växterna i glasburken kommer 

att dö. Det går dock att urskilja tre kvalitativa kategorier där eleverna resonerar mer eller 

mindre utvecklat kring kretsloppen i glasburken. 

 

1. Utvecklat kretsloppstänkande med näringsämnenas, vattnets och kolets kretslopp. 

2. Ofullständigt kretsloppstänkande med delar av vattnets och näringsämnenas kretslopp. 

3. Avsaknad av egentligt kretsloppstänkande. 

 

1.  Utvecklat kretsloppstänkande med näringsämnenas, vattnets och kolets kretslopp. 

Den slutna glasburken utmanar tre elevers tänkande kring vattnets avdunstning och leder fram 

till slutsatsen att vattnet borde stanna kvar i glasburken och inte försvinna. Eleverna bygger 

upp en enkel kretsloppsmodell där vattnet avdunstar från jorden, kondenserar på väggarna för 

att rinna ner i jorden igen.  

 

I: Vad händer med vattnet om vi kikar på det. Du säger att det avdunstar var tar det vägen då? 

E: Ja, ja egentligen kan det ju gå runt men jag tror ändå att det försvinner på något vis? 

I: Hur då tänker du? 

E: Ja, det går ut genom korken eller… 

I: Ja, fast den är tät. 

E: Jo… ja, jag vet inte riktigt. 

I: Nä. Nä, ok. 

E: Eller så är det så så att det avdunstar och sen så rinner det, sen svalnar det av när det 

kommer ut mot glaset och rinner ner i jorden igen och går runt. Men… 

 

Alla nämner näringsämnen som villkor för växande och de kan resonera om hur 

näringsämnena tas upp av en växt ifrån jorden för att återgå till jorden när denna dör. 

 

E: Ja, det är ju nog att växterna har tagit upp så mycket av näringen i jorden att dom själv har 

den i sig, så att liksom tar slut. Och då kan man ju inte göra mer förrän någon växt dör så att 

den ruttnar så dom andra växterna kan ta den näringen till sig. 
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Eleverna tänker sig att koldioxid i burken begränsar växterna då denna kommer ta slut 

eftersom den förbrukas i fotosyntesen. Det måste då finnas något som kan producera 

koldioxid för att bilda ett fungerande kretslopp. Genom att tillföra ett djur (makroskopisk 

organism) som andas kan problemet lösas.  

 

E: Jo så i och med som i naturen är det ju så att djuren dom andas ju in syret som växterna 

delar ifrån sig som är deras biprodukt och då så utbyter dom ju så dom behöver varandra för 

att överleva ju. 

I: Vad är det som växterna behöver från djuren? 

E: Det är ju koldioxid som dom andas ut ju. Som dom har i sin tur använt. 

 

2.  Ofullständigt kretsloppstänkande med delar av vattnets och näringsämnenas 

kretslopp. 

Tre elever tar upp begränsade delar av kretsloppen i burken. De kan nämna antingen 

näringsämnenas kretslopp eller ett enkelt vattenkretslopp. Ingen av dem utvecklar sin modell 

till ett mer avancerat system där flera kretslopp samspelar. 

 

E: Men jaja, jag tror om dom bara klarar sig så långt att det börjar växa ny växter där inne så 

tror jag inte man behöver tillsätta någonting utan då tror jag det blir ett eget kretslopp där 

inne. 

I: Ok, hur menar du med att det blir ett eget kretslopp i burken? 

E: Det är just det att där är växter som kommer dö undan och förmultna och ge ny näring till 

nya växter som kommer fram av dom gamle. 

 

En elev skiljer sig från de andra i sitt sätt att resonera kring kretslopp. Ett exempel på detta är 

när eleven beskriver vattnets kretslopp. Vattnet kretsar genom avdunstning och kondensation 

fast vattnet förändras i sin karaktär vilket ger att växterna inte kommer att överleva. 

 

I: Ok, och varför skulle vattnet torka ut? 

E: Nej, det kan det ju inte göra för det försvinner ju ingenstans egentligen. 

I: Ok. 

E: För det blir ju ungefär att det regnar ner igen när det blir fullt på kanterna kanske, för det 

kommer ju ingenstans ju. Men jag vet inte om vattnet blir förgiftat eller så typ, av sig själv 

för att det blir inte någon rörelse i det. Det finns ju möjlighet till det. Jag är inte säker 

riktigt.” 
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I: Nä, hur tänker du när du säger att det blir förgiftat? 

E: Jah förgiftat, det kanske blir uttjänt, utmärglat. Det blir ju inte tillsatt någon energi och så. 

Det blir inte rörelse så att, syre i det kanske och sånt. 

 

3.  Avsaknad av egentligt kretsloppstänkande. 

Tre elever resonerar inte alls kring kretslopp för att förklara och förstå hur växterna kan leva i 

glasburken. Växten ses som en slutstation för alla ämnen som finns i glasburken. 

Näringsämnen, vatten och koldioxid kommer att bindas i växten. Växten kommer sedan att dö 

när allt är förbrukat. 

 

I: Jaha, och om vi låter det här, bara lämna den här burken ett tag. Vad kommer hända med 

alla de här komponenterna du nyss har nämnt? 

E: Där blir mer och mer syre och mindre och mindre koldioxid. 

I: Ok. 

E: Och om växterna trivs från början så växer dom och då kräver dom mer vatten så blir det 

vattenbrist och så blir det, ja, allmänt kaos där inne. 

I: Mhm. 

E: Sist dör det. 

I: Mm ok. Var tar allt det här vattnet och koldioxidet vägen då? 

E: Det binds in i växterna. 

 

Kategorisering av nedbrytning 

Precis som tidigare formuleras kategorierna utifrån hur pass nära elevernas resonemang ligger 

ett naturvetenskapligt synsätt. Alltså beaktas elevernas svar och naturvetenskaplig kunskap. 

Analys av intervjusvaren angående nedbrytning delas upp i två huvudgrupper där den ena 

kategoriseras med avseende på vad som händer med löven. Denna grupp kan ses som 

elevernas direkta kunnande om nedbrytning. Den andra gruppen kategoriseras med avseende 

på vad som händer med det frigjorda materialet. I denna grupp kategoriseras elevernas svar 

utifrån hur pass utvecklat de använder sig av kretsloppstankar.  

 

Elevers beskrivning om vad som händer med löven 

Majoriteten av elevernas föreställning var felaktiga ur ett vetenskapligt perspektiv när de 

resonerar kring vad som händer med löven. Endast en elev utvecklar sitt resonemang i 



 27

enlighet med ett vetenskapligt synsätt. Elevsvaren kan kategoriseras i fyra kvalitativt skilda 

kategorier. 

1. Mikroskopiska organismer förbränner löven i en metabol process. 

2. Mikroskopiska organismer bryter ner genom att använda löven som föda. 

3. Makroskopiska organismer bryter ner genom att använda löven som föda. 

4. Sönderdelning av löven i små beståndsdelar. 

 

1.  Mikroskopiska organismer förbränner löven i en metabol process. 

En elev kan utveckla sitt resonemang så långt att en metabol process i mikroorganismen 

förbränner löven. Mikroorganismerna gör detta för att komma åt energin som löven är 

laddade med, en process som sker inne i cellerna hos den nedbrytande organismen. Denna 

förbränning resulterar i att mikroorganismer får energi och att det bildas koldioxid och vatten. 

Kvar blir näringsämnen ex. kväve och kalium. 

 

I: Och när du säger näringsämnen vad för ämnen du tänker på då? 

E: Asså jag tänker ju mest på kväve, fosfor, kalium. Det är ju bara för att man är så inne på, 

asså, lantbruk och sånt, men asså det. 

I: Så, du sa kol innan, vad händer med det då? Är det ett näringsämne eller är det något annat 

och vad händer med det? 

E: Ja, kol det går väl till koldi, ja det är ju förbränning ju så det går till koldioxid. 

I: Jaha, förklara det då. Hur tänkte du där? 

E: Jamen, då är ju asså. Detta är ju liksom laddat med ehm, energi väl liksom, asså för dom här 

djuren. Så äter dom det och så, förbränner dom det asså energin i bladen och då blir det ju 

koldioxid och, ”wasser” och lite näring kanske också men koldioxid. 

 

2.  Mikroskopiska organismer bryter ner genom att använda löven som föda. 

Typiskt för tre elever är att de nämner mikroskopiska organismer (mikroorganismer, mikrober 

eller bakterier) som nedbrytare och att de använder löven som föda. De går inte in på någon 

metabol process utan konstaterar att löven är näring för mikroorganismerna.  

 

I: Ok, vad är det som gör att det kan brytas ner? 

E: Ja det är alla mikroorganismer och bakterier och allt vad det heter. 

I: Ja, vad gör de här mikroorganismerna för någonting? 

E: Ja alla, dom behöver ju, tar ju sin näring från dessa trots att de är vissna ju. Och äter upp 

det kan man säga och bryter ner det. 
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Nedbrytningen resulterar i att det främst frigörs näringsämnen (Kväve, fosfor och kalium 

etc.). När jag frågar vilka ämnen som löven består utav kan eleverna resonera kring kol och 

att det frigörs från löven och stannar kvar i marken. 

 

I: Alright, och vad blir det utav det sen då när dom har ätit? 

E: Jord. 

I: Och när du säger jord, vad menar du då? Vad består jord utav? 

E: Det består av olika metaller och mineraler och organiska partiklar. 

[…] 

E: Alltså organiska partiklar det sånt som har med… Det går att bryta ner, innerhåller kol. 

[…] 

I: Vad händer med det där kolet? 

E: Det finns kvar. Det bryts inte ner. 

I: Ok, så det kommer finnas kvar i jorden precis som metallerna och så vidare? 

E: Ja. 

 

3.  Makroskopiska organismer bryter ner genom att använda löven som föda. 

Tre elever nämner aldrig mikroorganismer som nedbrytare utan talar om insekter och maskar 

som äter på löven för att leva och avföringen blir jord som innehåller näringsämnen. Alla 

elever kan ge korrekta exempel på näringsämnen. En elev nämner att kol frigörs då allt 

levande innehåller kol. En annan elev talar om organiskt material som en rest efter 

nedbrytning vilken i sin tur kan brytas ner.  

 

E: Att eh, dom bryts ner av eh, organismerna i marken, maskar och sånt och till slut så blir det 
jord av det hela. 

[...] 

E: Ja, asså allt kommer brytas ner men där är ju ämnen och sånt som finns kvar, näringsämnen 

t.ex. 

I: Jaha. 

E: Vad ska man säga? Ja, dom här med kol bl.a. finns ju kvar. 

I: Ok. Så det kommer finnas kol kvar från löven på marken sen då? 

E: Ja, för allt levande innehåller väl kol? 
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4.  Sönderdelning av löven i små beståndsdelar. 

Denna kategori utgörs av tre elever där det gemensamma draget i deras resonemang är att 

löven sönderdelas i små fragment. Två av dem anser att mikroorganismer bryter ner löven för 

att det är deras jobb/funktion i naturen och inte för att utvinna energi eller mat ur löven.  

 

I: Hur fungerar nedbrytningen? Vad är det som gör att det förmultnar? 

E: Ja, det är alltså, där är ju en massa bakterier i jorden som gör att dom går upp och börjar 

liksom bearbeta bladen så dom, det vill ju till att dom kommer i jord så dom får rätt bakterier 

eller sporer eller vad det nu heter i sig som gör att dom börjar brytas ner. 

I: Mm, de här bakterierna, varför hoppar de på löven? 

E: Jo, det är ju deras jobb ju. 

I: Deras jobb? 

E: Mm. 

I: Vad menar du med jobb? 

E: Ja, alltså att ja, det är ju vad dom är till för att bryta ner och så. Allting har ju sina egna 

uppgifter. 

 

Den tredje eleven beskriver nedbrytning som en mekanisk process där djur och väder 

mekaniskt sliter på löven så att de sönderdelas. Löven går igenom maskar för att slitas ner och 

bilda jord. Inga resonemang till att organismerna använder bladen som föda kan urskiljas.  

 

I: Vad hade hänt med löven om jag hade låtit de ligga kvar ute i naturen? 

E: Dom hade fuktats upp och lösts upp och blandats in i jorden och brutits ner. Maskar och 

andra insekter. 

I: Ok, när du säger brytas ner, vad är det som gör det? 

E: Ja att bindningsämnena i det blir försvagat och delvis djur som tuggar på det eller är det 

någon som trampar på det. När maskar äter det går det igenom dom och då blir det ju jord 

av det. Sen regn och, så blir det nerslitet. 

 

När jag ber en elev att tänka kring vilka ämnen som lövet består utav föder det 

eftertänksamhet och nya aspekter belyses vilket kan tydas ur en elevs resonemang. 

 

I: Vad skulle du säga är den största beståndsdelen i de här bladen? Om du tänker på ämnen? 

E: Ja, vad kan det vara? Skulle väl vara kol eller någonting sånt i och med det är själva liksom 

ja själv strukturen på dom? 
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I: Vad händer med det kolet? 

E: Ja det kommer antagligen att rinna ut i naturen och tas upp av något annat. 

I: Hur åker det ut? 

E: (Svagt skratt) 

I: Har du någon tanke kring det? 

E: Nä… 

 

Elevers kretsloppstankar kring nedbrytning 

Ingen av eleverna talar uttryckligen om att den koldioxid som frigörs i en metabol förbränning 

av organiskt material hos mikroorganismer kan tas upp av växter i fotosyntesen. Fokus ligger 

hela tiden på hur näringsämnen cirkulerar i ett kretslopp och eleverna nämner korrekta 

exempel på näringsämnen. Elevsvaren kan kategoriseras i tre kategorier där kvalitativa 

skillnader kan urskiljas med avseende på hur utvecklat de använder sig av kretsloppstankar.  

 

1. Näringsämnen tas upp av nya växter. Kol avgår som koldioxid. 

2. Näringsämnen och kol återgår till marken och kan tas upp av nya växter. 

3. Alternativa förklaringsmodeller.  

 

1.  Näringsämnen tas upp av nya växter. Kol avgår som koldioxid. 

En elev visar på ett utvecklat naturvetenskapligt resonemang där mikroorganismernas 

metabola processer beaktas. Förbränning ger näringsämnen, koldioxid och vatten. 

Koldioxiden avgår från jorden ut i luften och näringsämnena i marken kan tas upp av nya 

växter. 

 

I: Mm, vad händer med den koldioxiden? Vad tar den vägen? 

E: Den är väl, den svävar ut i luften. 

I: Ok, vad blir kvar då när den har svävat ut i luften tycker du? 

E: Kvar av, asså bladet? 

I: Ja precis, utav det som ligger där i papplådan? 

E: Det är inte mycket. Ja, det är väl eh, det är ju bara. Men det måste ju vara nåt, asså det blir 

ju de här näringsämnena kvar som eh, går ner liksom i jorden igen. 

[…] 

E: Det tas asså dom ämnena, dom växtnäringsämnena som finns i de här bladen dom bryts ju 

ner och så återanvänds dom i marken och så tar nya växter upp det… 
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2.  Näringsämnen och kol återgår till marken och kan tas upp av nya växter. 

Så många som sex elever anser att alla produkter från nedbrytningen återgår till marken. 

Eleverna talar främst om näringsämnen men nämner också kol (en elev nämner även syre och 

väte). Två elever menar att näringsämnena kan tas upp av nya växter men kolet finns kvar i 

marken där det antingen omvandlas till fossila bränslen eller att ”… det kommer antagligen 

att rinna ut i naturen och tas upp av något annat”. Resten av eleverna i kategorin anser att 

ämnena så som kol och näringsämnen blir kvar i marken vilka sedan tas upp av nya växter. 

Marken blir således den enda källa som växterna behöver för att växa. På så vis bygger 

eleverna upp en kretsloppsmodell där allt ifrån växten bryts ner och återgår till jorden varpå 

en ny växt tar upp allt den behöver från marken. 

 

E: Nä, när det asså, vissa näringsämnen som sönderdelas tar ju trädet upp igen och använder. 

I: Mhm. 

E: Så att det går runt. 

I: Ja, jag förstår. Kolet i marken då? 

E: Det tas också upp. 

I: Utav vad då för någonting? 

E: Trädet det också. 

[…] 

I: Mm, alright. Så det går också runt om jag förstår dig rätt? 

E: Ja. 

 

3.  Alternativa förklaringsmodeller. 

Denna kategori utgörs av tre elever som använder sig av icke naturvetenskapliga 

förklaringsmodeller för att beskriva kretslopp. En elev presenterar en modell där 

mikroorganismer bryter ner löven och bidrar till ett flöde av energi från en organism till en 

annan. Eleven har svårt för att se vilka ämnen som är aktuella och resonerar då istället kring 

energiflöde där energi från en organism överför till nästa i ett kretslopp. 

 

I: Ok, vad är det som överlämnas? Du säger energin, vad menar du då? Hur tänker du då? 

E: Aja, jag vet inte hur jag tän... asså när jag tänker på sånt så tänker liksom att man måste ju 

ha någonting för att kunna växa. Om det nu är näringsämnen och det är vatten och sol och 

allting behövs men det är ändå någon form av energi som liksom gör att det, de här grejerna 

kopplas samman och det då växer upp ett träd. Och sen så, energi försvinner ju aldrig när 

det får, när det trädet vissnar, dör eller så måste det vara hjälp till något annat. Det måste ju 
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varit, det blir organiskt material bara men det är till hjälp för nya växter och nytt liv och så. 

Så tänker jag. 

 

Två elever menar att nedbrytning resulterar i att det bildas jord. Jord är slutstationen för 

nedbrytning och de resonerar inte kring att det frigörs några andra ämnen. De talar om att det 

kan växa upp nya växter ur jorden men inte att de tar något ur marken för att växa. 

 

E: Ja, det blir ju jord över till slut. 

I: Ok, och jorden vad händer med den? 

E: Ja det börjar växa nya gräs eller träd eller nåt sånt i den. 

 

En elev beskriver nedbrytning av löven som en mekanisk nerslitning vilket ger ”… att deras 

bindvävnader blir uttvinade och åter blir jord igen”. 
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Diskussion 
Eleverna i intervjugruppen har problem med att resonera om och förstå hur ekologiska 

fenomen fungerar trots att de fått all den undervisning som skolan har att erbjuda. Det kan 

tyckas vara förvånande att elevers kunskaper kring ekologiska fenomen inte har utvecklats 

mer än de gjort. Det finns inte mycket forskning gjord kring gymnasieelevers förståelse kring 

ekologiska fenomen. En pilotstudie gjord 1994 av Jansson et al. (1994) fann att det inte går att 

ta för givet att gymnasieelever bär med sig grundläggande naturvetenskaplig 

begreppsförståelse från grundskolan. Detta arbete visar på samma sätt att gymnasieelever inte 

erhållit ett integrerat kretsloppstänkande där eleverna beaktar och relaterar de olika processer 

som sker samt en utvecklad vetenskapligt grundad förståelse kring fotosyntes och 

nedbrytning.  

 

Villkor för växande 

Resultaten visar att majoriteten av de intervjuade eleverna har lärt sig formeln för 

fotosyntesen. De kan nämna alla komponenter som krävs för att fotosyntesen ska ske och 

endast ett fåtal elever glömmer bort någon komponent. När eleverna utmanas att förklara 

vilken roll de olika komponenterna har så kan fyra av tio elever motivera detta. Resten av 

eleverna har mer eller mindre lärt sig att fotosyntesen fungerar bara då alla komponenter finns 

tillgängliga. Vad som sker med de olika ämnena och varför solenergi krävs kan de inte 

förklara, det bara är så. Detta tyder på en utantillärande (rote learning) där fakta har studerats 

utan att ha assimilerats i elevens tänkande. Detta ger ett icke meningsfullt lärande enligt 

Ausubels teori om meningsfullt lärande och risken är stor att kunskapen faller i glömska utan 

att kunna aktualiseras vid ett senare tillfälle (Novak, 1998). 

 

En intressant aspekt är att alla elever nämner näringsämnen som ett viktigt villkor för 

växande. De är även insatta i vad som menas med näringsämnen. De talar om makro och 

mikronäringsämnen så som kväve, fosfor och kalium respektive selen, bor och natrium. Detta 

kan bero på att alla elever utbildar sig till lantbrukare. Eleverna har i sin skolgång kommit i 

kontakt med vardagliga situationer där de praktiserat odling av jordbruksprodukter. 

Undervisningen har då kretsat kring gödsling av jordbruksmark för att få god avkastning vid 

skörd. Det har framhållits att näringsämnena i gödseln är viktiga för växtligheten och att ett 

jordbruk inte kan fungera utan tillförsel av näring. Detta uttrycks i intervjuerna bland annat 
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med att växterna måste ha näringsrik jord för att växa och att växter kan få bristsjukdomar om 

inte näring tillförs. Dessa vardagliga erfarenheter har uppenbarligen gjort ett kraftigt avtryck i 

elevernas tänkande. Detta har beskrivits tidigare i litteraturen där tidiga vardagliga händelser 

s.k. ”Key life experiences” kraftigt påverkat elevers tänkande (Helldén 2004). Eleverna kan 

beskriva en kretsloppsmodell där näringsämnena cirkulerar mellan jorden och växtligheten. 

Denna kretsloppsmodell används även för att beskriva hur andra ämnen cirkulerar i kretslopp. 

Exempelvis beskriver eleverna hur vatten avdunstar från jorden och kondenserar på 

glasburkens innerväggar för att sedan rinna ner i jorden igen. Detta sätt att tänka har tidigare 

iakttagits av Helldén i en rapport publicerad 1997. Han beskriver hur elever utnyttjar sig av en 

kretsloppsmodell kring hur vatten cirkulerar genom avdunstning och kondensation och på 

samma sätt använder denna modell för att beskriva hur andra ämnen cirkulerar (Helldén, 

1997).  

 

En central del kring villkor för växande är hur kolatomer cirkulerar i ett aktiv kretslopp. Kol 

avgår som koldioxid från en nedbrytningsprocess i jorden där nedbrytande mikroorganismer 

förbränner organiskt material. Koldioxiden tas senare upp av växterna genom bladen och 

används för att bygga upp nytt råmaterial för tillväxt (jmf. fig. 1). Det har tidigare visats att 

elever har problem med att se fasövergångar då materia övergår från fast form till gasform 

exempelvis då kol avgår som koldioxid vid nedbrytning (Helldén, 1995). Detta ger 

svårigheter att förklara hur växter får tillgång till koldioxid i ett slutet system. Majoriteten av 

eleverna anser därför att koldioxiden i en tättslutande glasburk kommer att vara en 

begränsande faktor för växterna eftersom de inte kan se hur nybildning av koldioxid skulle 

kunna ske i glasburken. De drar istället slutsatsen att växterna kommer att dö. Tre elever anser 

att växterna dör på grund av brist på koldioxid och/eller vatten. De utvecklar ingen 

kretsloppsmodell överhuvudtaget utan beskriver snarare att växterna ansamlar och binder 

ämnena i sig. Tre elever beskriver att införandet av ett djur i glasburken skulle kunna lösa 

koldioxidproblematiken då djuret andas ut koldioxid. På så vis fås ett fungerande kretslopp 

där växter och djur kan samverka i ett utbyte av gaser. Alla elever drar dock slutsatsen att 

växterna i glasburken kommer att dö då det inte finns djur i glasburken och att växterna 

binder eller förbrukar resurserna. Ingen av eleverna beaktar mikroorganismerna i jorden som 

aktiva deltagare i kretsloppet. Märkligt nog kan så många som sex elever nämna att jorden 

innehåller mikroorganismer och att dessa deltar i en nedbrytningsprocess när nedbrytning 

diskuteras. Frågan är huruvida eleverna uppfattar mikroorganismer som cellandande varelser 

vilka upptar syre och avger vatten och koldioxid.  
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Nedbrytning 

När eleverna resonerar kring nedbrytning finns olika förklaringsmodeller för 

mikroorganismernas roll. Eleverna nämner att mikroorganismerna bryter ner löven för de vill 

ha mat. Vad som menas med mat vidareutvecklas inte. Andra förklaringsmodeller är att 

mikroorganismerna bryter ner för att det är deras uppgift. De har ingen egen vinning av att 

bryta ner utan bara gör det. Dessa elever visar ingen förståelse kring att det sker en metabol 

process hos mikroorganismerna där kemiskt lagrad energi utvinns ur organist material. Endast 

en elev nämner att det bildas koldioxid och vatten då löv bryts ner av mikroorganismer. Tre 

elever tar upp maskar och insekter (makroskopiska organismer) och resonerar aldrig kring de 

mikroskopiska organismerna. Anledningen till detta kan vara att precis som beskrivits av 

Driver et al. (1994) att det som inte kan ses existerar inte. Eleverna medvetandegörs inte om 

mikroorganismernas existens på ett direkt synligt sätt. Därför glöms de bort i elevernas sätt att 

resonera kring nedbrytning. Avslutningsvis beskriver en elev nedbrytning som en mekanisk 

process där fysisk åverkan nöter ner löven så att de sönderdelas i små beståndsdelar. Denna 

förklaringsmodell utnyttjas vanligtvis av yngre elever (Leach et al., 1996). 

 

När eleverna utmanas med frågor kring var de frigjorda ämnena tar vägen är det endast en 

elev som nämner att det avgår koldioxid till luften vid nedbrytning. Övriga elever anser att 

materia återgår till jorden. Här kan eleverna resonera mer eller mindre utvecklat. Sex elever 

utnyttjar sig av ett partikelbegrepp och talar om att näringsämnen och kol återgår till marken. 

Fyra av dessa elever anser att kol och näringsämnen åter kan tas upp av växter genom 

rötterna. En elev kan inte resonera kring ämnen utan tänker snarare på energi och förklarar att 

allt levande måste ha energi för att leva. Denna energi hämtas från växter som brutits ner i 

marken. Två elever anser att nedbrytning resulterar i jord som det sedan kan växa nya växter i 

och utvecklar inte sitt resonemang vidare. På samma sätt som Andersson (2001) beskrivit 

tidigare resonerar eleverna kring nedbrytning som en kedja av händelser vilket resulterar i en 

berikning av jorden. Eleverna resonerar heller inte kring att materia avgår i gasform. De anser 

att slutstationen för all materia är jord (se fig. 2). Jorden fungerar därför som en reservoar av 

materia som växterna utnyttjar för växande.  

 

Som jag tidigare nämnt så använder sig eleverna av ett kretsloppstänkande som grundar sig i 

en modell kring hur näringsämnen cirkulerar. Om detta resonemang ligger till grund för hur 

även andra ämnen cirkulerar kan det förklara varför många av eleverna anser att frigjorda 
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ämnen vid nedbrytning återgår till jorden så att jorden innehåller alla resurser för växande. 

Följden av detta blir att mikroorganismerna inte har någon egentlig roll i nedbrytningen som 

cellandande organismer. Enligt elevernas tänkande har mikroorganismerna endast en roll i att 

sönderdela organiskt material till fria ämnen i jorden så att denna berikas. Att kol avgår i 

gasform (koldioxid) beaktas ej. Detta kan förklara att eleverna inte kan koppla ihop 

nedbrytning som en viktig del för att erhålla ett fungerande kretslopp i den slutna glasburken. 

Det verkar således som om eleverna inte ser samspelet mellan de två olika fenomen som 

behandlas under intervjuerna. Eleverna behandlar de två olika fenomenen separat där den ena 

innefattar tänkande kring växters upptag av ämnen och metabolism och den andra innefattar 

tänkande kring nedbrytning. Tänkandet kring de två olika fenomenen verkar inte få kontakt 

med varandra. Eleverna missar därför vikten av cellandande mikroorganismer och beaktar 

inte att de utgör en central roll för att lösa problematiken med kolets kretslopp i glasburken. 

Eleverna i undersökningsgruppen visar inte någon förståelse för att växande och nedbrytning 

samverkar i ett fungerande kretslopp. 

 

Metoddiskussion 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär då elevers förståelse av naturvetenskapliga fenomen 

är av intresse. Det är alltså olika kvalitéer i elevers resonemang som eftersöks. För att på bästa 

sätt studera detta valdes den reviderade kliniska intervjun som metod. Anledningen till detta 

är att denna metod erbjuder andra möjligheter än t.ex. enkätundersökningar. Intervjuaren kan 

följa upp intressanta elevsvar och fördjupa sig i elevernas förståelse. Dessutom kan 

intervjuaren se till att missförstånd av frågeställningen minimeras. Till skillnad från den 

kliniska intervjun utgår den reviderade kliniska intervjun ifrån något som eleverna kan iaktta 

och hantera. De intervjuer som jag haft utgår ifrån en sluten glasburk med planterade växter i 

då villkor för liv diskuterats samt en pappkartong med vissna löv då nedbrytning diskuterats. 

Detta är för att klargöra vad eleverna ska fokusera på och diskutera kring, allt för att minska 

missförstånd av frågeställningen. Att genomföra intervjuer ställer, som tidigare diskuterats, 

krav på intervjuvana (se s. 13). Jag upptäckte under de första intervjuerna att det är lätt att 

påverka eleverna att ge vissa svar. Detta ger att svaret inte var elevens eget utan något som jag 

själv mer eller mindre avslöjat för eleven. Dessutom gjorde min ovana att jag glömde av att 

belysa vissa aspekter under intervjuerna trots den struktur som satts upp för att avhjälpa detta. 

Allteftersom jag intervjuade blev jag medveten om mina egna svagheter vilket gav att jag 

förbättrade min intervjuteknik. Min förändrade förmåga att intervjua är oundgänglig liksom 
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påverkan av utfallet i resultatet. Jag anser dock att jag tagit hänsyn till detta vid min analys av 

materialet. Jag har varit försiktigt att dra alltför långtgående slutsatser om elevers tänkande i 

de fall jag vet med mig att jag påverkat elevernas svar. Sammanfattningsvis anser jag att 

intervjuer ger ett mer personligt förhållningssätt till det som sagts vilket gör att jag kan läsa in 

fler aspekter vid tolkning av intervjuutskrifterna.  

 

Konsekvenser för undervisning 

Kunskap om ovanstående fenomen är inget som krävs för att klara av det vardagliga livet. Det 

är förvisso motiverat att ha kunskap om ekologiska fenomen och kunna utnyttja sig av ett 

kretsloppstänkande framför allt då vi misstänker att mänsklig verksamhet påverkar våra 

ekologiska system. Detta kan vara en orsak till att eleverna inte utmanas till att bygga upp ett 

meningsfullt tänkande vilket i sin tur ger att kunskapen inte är bestående. Kunskapen upplevs 

inte som meningsfull i sig vilket är ett av Ausubels kriterier för meningsfullt lärande (Novak, 

1998). Om man istället belyser människlig verksamhet och tar upp miljöproblematik i en 

undervisningssituation kan också kunskapens mening och syfte tydliggöras. Detta kan ge att 

kunskapen uppfattas som mera meningsfull och intressant av elever. Om elevernas intresse 

väcks kommer också elevernas inställning till att lära ändras. Kunskapen blir meningsfull i sig 

och eleverna väljer att lära sig på ett meningsfullt sätt. 

 

Det finns ofta ett glapp mellan vardagligt och vetenskapligt tänkande vilket också kan skönjas 

i resultaten. I stort sett kan alla elever formeln för fotosyntesen men har svårt att applicera sitt 

kunnande när villkor för växande i en sluten glasburk ska förklaras. Då eleverna ställs inför 

problemet och bes förklara var materialet som bygger upp växterna kommer ifrån har den 

vardagliga uppfattningen att växten suger upp det den behöver från jorden fortfarande 

genomslagskraft. En förklaring till varför eleverna inte lyckas applicera sina kunskaper i en 

vardaglig kontext är att de inte assimilerat kunskaperna till sitt tänkande. ”Rote learners” 

studerar fakta utan att assimilera dessa till tänkandet vilket ger att fakta snarare flyter omkring 

som små kunskapsöar vilka endast kan appliceras i den kontext som gällde vid 

inlärningstillfället. Exempelvis kan en elev recitera fotosyntesen på ett felfritt sätt och få höga 

poäng på ett prov där man efterfrågar denna typ av kunskap. Det är möjligt att utformningen 

av vissa prov kan resultera i ”rote learning” där faktakunskap premieras framför förståelse. 

När eleven istället bes att förklara hur ett träd får sitt material för att växa uppstår ovanstående 

situation där vardagliga föreställningar dominerar. Det vardagliga tänkandet kan lätt ses som 
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en kognitiv fiende som måste bekämpas och ersättas med en vetenskapligt korrekt bild. Ett 

sådant synsätt kan visserligen förstås men frågan är om det är ett konstruktivt sätt att bemöta 

elever på för att gynna lärande. Vetenskapen som den ser ut idag är en produkt av mänsklig 

verksamhet där begrepp och teorier skapats för att förklara vardagliga observationer. Det finns 

alltså en relation mellan vetenskapligt och vardagligt tänkande. Vardagligt och vetenskapligt 

tänkande skiljer sig kvalitativt åt. Typiskt för vetenskapligt tänkande är kravet på 

generalisering och möjlighet till reproducerbarhet. Likväl ligger ett vardagligt tänkande till 

grund för det vetenskapliga. Alltså måste det vardagliga tänkandet respekteras och inte ses 

som något som måste krossas och ersättas med korrekt kunskap. Vygotskij utvecklar detta och 

menar att det vardagliga tänkandet är rikt på erfarenhet men fattigt på generalitet, systematik 

och förklaringsförmåga (Andersson, 2001). Genom att stimulera möten i skolans undervisning 

mellan ett erfarenhetsrikt vardagligt tänkande och förklaringsförmågan i ett vetenskapligt 

tänkande kan elevernas egna tänkande utvecklas. Den teoretiska insikten blir mer generell då 

ett vetenskapligt tänkande assimileras och kunskapen kommer att kunna appliceras på 

vardagliga situationer istället för att bara bli ännu ett skolexempel som endast gäller inom 

skolans kulturella ramar. Det är därför viktigt att i undervisningen belysa vardagligt tänkande 

för att sedan visa hur vetenskapligt tänkande ger utökade möjligheter att förutspå och förstå 

naturvetenskapliga fenomen (Andersson, 2001). Att arbeta med vardagligt tänkande 

harmoniserar med Ausubels teori om meningsfullt lärande där det är tvunget att utgå ifrån de 

begrepp som den lärande redan besitter. Endast då kan en människa utveckla sitt tänkande 

med nya begrepp på ett meningsfullt sätt då de nya begreppen kopplas samman med de redan 

befintliga (Novak, 1998). Om undervisningen inte utgått ifrån elevernas perspektiv och 

föreställningar kan detta förklara varför eleverna inte på ett framgångsrikt sätt har assimilerat 

hur kretslopp fungerar i deras tänkande. Därför är det av högsta vikt att lärare och utbildare är 

införstådda med de vardagliga föreställningar som elever kan ha i olika åldrar för att kunna 

möta dessa begrepp och bygga vidare från dem. 

 

Detta medför att det är viktigt att elever tillåts ventilera sina föreställningar i klassrummet så 

att dessa kan belysas och diskuteras. Genom att utgå ifrån elevernas förståelse i 

undervisningen och låta elevers föreställningar utmanas av en vetenskaplig modell kan må 

hända ett mera vetenskapligt tänkande kring fotosyntes och nedbrytning erhållas. Tidigare 

forskning har även presenterat idéer kring metakognitiv reflektion som en viktig resurs för 

elevers lärande. Detta innebär att eleverna aktivt reflektera över hur deras egen läroprocess 

fortskrider. På så vis väcks tankar kring hur kunskapen utvecklas hos den enskilde. Detta 



 39

styrker vikten att låta elever få diskutera sina olika sätt att uppfatta ett fenomen på (Helldén, 

2004).  

 

Avslutningsvis kan slutsatsen dras att gymnasieelevers förståelse kring fotosyntes och 

nedbrytning brister i jämförelse med ett naturvetenskapligt synsätt. Eleverna har även 

problem med att resonera kring kretslopp på ett integrerat sätt vilket innebär att de ser och kan 

resonera kring hur de involverade ekologiska processerna samverkar. För att hjälpa elever att 

erhålla kunskapsmässiga verktyg för att kunna hantera och resonera kring naturvetenskapliga 

fenomen måste, enligt ovanstående resonemang, undervisning följaktligen utgå ifrån elevers 

föreställningar. Undervisningen skulle kunna effektiviseras om den är koncentrerad kring 

vissa centrala och kritiska aspekter som eleverna kan assimilera till sitt tänkande (Helldén, 

1997). I denna undersökning har följande kritiska aspekter diskuterats vad gäller elevers 

förståelse av villkor för växande och nedbrytning: 

 

• Näringsämnenas kretsloppsmodell används av eleverna för att förklara kretslopp även 

för andra ämnen. Detta ger att undervisning måste belysa variationen mellan olika 

ämnes kretslopp så att eleverna kan se skillnaderna. 

• Svårigheter att se kolets kretslopp där koldioxid avgår i gasform från jorden vid 

nedbrytning av organiskt material. Denna aspekt bör uppmärksammas på ett mycket 

tydligt sätt i undervisningen då det i litteraturen visats vara väldigt svårt för elever att 

se och ta till sig olika ämnes fasövergångar.  

• Mikroorganismernas roll som cellandande varelser vid nedbrytning beaktas ej. 

Eleverna verkar ha svårigheter att se att mikroorganismer använder sig av samma 

respiratoriska processer som människan och djurriket vilket innebär att en kolkälla 

förbränns för att ge energi, koldioxid och vatten. 

• Nedbrytning och villkor för växande behandlas som separata fenomen och kopplas 

inte samman. Att lyfta dessa två processer i samma kontext kan hjälpa elever att se 

samspelet mellan dem. 

 

Genom att fokusera undervisningen kring dessa begrepp och att försöka anta ett holistiskt 

perspektiv där samspel mellan nedbrytning och fotosyntes belyses tror jag att elevers 

förståelse kring fenomenen kan utvecklas. Målet med skolans undervisning är att utrusta 



 40

eleverna med kunskapsmässiga verktyg och ett vetenskapligt tänkande som kan brukas för att 

tackla och ta ställning i frågor som behandlas i samhället. 
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Sammanfattning 

Konsumtion av fossila bränslen har varit så pass stor under de senaste 70 åren att våra 

oljeresurser börjar begränsas. Kunskap rörande problematik kring ekologiska processer är 

viktig då människan tvingas resonera kring exempelvis växthuseffekt som resultat av alltför 

stora utsläpp av koldioxid. Vissa kunskapsmässiga verktyg krävs för att förstå hur materia 

omvandlas och cirkulerar i kretslopp. Som lärare finner jag det därför intressant att undersöka 

elevers förståelse kring ekologiska processer för att använda denna kunskap i undervisningen. 

För undervisning enligt socialkonstruktivistiskt perspektiv bör utbildaren inneha kunskap och 

förståelse kring de begrepp som den lärande redan besitter. Genom att utgå från dessa begrepp 

kan ett meningsfullt lärande uppnås. Allt lärande sker i en social kontext och denna påverkar 

också lärandet. Lärande kan kortfattat beskrivas som enskilt konstruerat och socialt medierat. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur 18-åringar vid ett naturbruksgymnasium tänker 

kring villkor för växande samt nedbrytning. Dessutom vill jag studera hur dessa elever 

använder sig av ett integrerat kretsloppstänkande vilket innebär hur eleverna beaktar och 

relaterar de olika processerna som sker i ett kretslopp. 

 

Tidigare forskning har visat att elever i grundskolan har svårt att resonera kring ekologiska 

och naturvetenskapliga fenomen och att elever har svårt för att ta till sig naturvetenskapliga 

förklaringsmodeller även upp i gymnasieålder. Särskilt ämnes fasövergångar från fast form 

till gasform är svåra att se och beaktas därför inte. Det har inte forskats särskilt mycket på 

gymnasieelevers förståelse kring fotosynes och nedbrytning. En studie (Jansson, 1994) har 

visat att gymnasieelever vid de naturvetenskapliga utbildningarna kan resonera relativt 

vetenskapligt kring fotosyntesen formel fast brister i förmåga att nyttja denna kunskap i 

kretsloppsrelaterade frågor. 

 

För att undersöka gymnasieelevers förståelse och tänkande kring villkor för växande och 

nedbrytning användes reviderade kliniska intervjuer med en viss struktur. Strukturen på 

intervjuerna utgjordes av på förhand formulerade aspekter som eleverna utmanades att 

resonera kring för att belysa vissa aspekter som fenomenen innehåller. Intervjun delades upp i 

två huvuddelar där villkor för växande utgjorde temat för den ena delen och nedbrytning för 

den andra. Då villkor för växande diskuterades uppmanades eleverna att tänka kring hur 

växter i en sluten glasburk kan växa. Anledningen till att ett slutet system valdes var för att 

utmana elevers tänkande kring de resurser som finns inne i glasburken och hur växter 
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utnyttjar dessa. Nedbrytning diskuterades utifrån vissna löv i en pappkartong som eleverna 

kunde iaktta och resonera kring vad som skulle hända med dessa om de fått ligga kvar ute i 

naturen. 

 

Elevernas svar kunde kvalitativt kategoriseras beroende på hur nära ett naturvetenskapligt 

synsätt elevernas resonemang låg samt hur pass integrerat ett kretsloppstänkande användes för 

att förklara fenomenen. De kategoriserade svaren avslöjade att eleverna har svårt för att se alla 

aspekter som dväljs för villkor för växande och nedbrytning. Eleverna kan resonera relativt 

utvecklat kring fotosyntesen men har problem med att redogöra hur ämnena cirkulerar i ett 

kretslopp. Särskilt svårt är att se hur koldioxid kan nybildas från en nedbrytningsprocess i 

marken. Detta återspeglar tidigare forskning där fasövergångar beskrivits som problematiska 

för elever. Eleverna nyttjar sig även av en kretsloppsmodell över hur näringsämnen cirkulerar 

för att förklara även hur andra ämnen cirkulerar i et kretslopp. Detta ger att eleverna beskriver 

ett kretsloppssystem där materia så som näringsämnen, kol och vatten återgår till jorden för att 

sedan tas upp av ny växtlighet. Eleverna beaktar inte mikroorganismernas roll som 

cellandande varelser där förbränning av organiskt material i marken ger vatten och koldioxid. 

Slutligen har eleverna svårt att se hur villkor för växande och nedbrytning samspelar för att ge 

ett flöde av materia i ett kretslopp.  

 

Detta arbete har belyst kritiska aspekter i elevers förståelse och tänkande kring fotosyntesen 

och nedbrytning vilket skulle kunna utgöra utgångspunkt för undervisning kring fenomenen. 

Genom att aktivt ta upp och utgå ifrån elevers förståelse kan lärare hjälpa elever att assimilera 

viktiga begrepp till sitt tänkande. Detta ger att kunskapen blir ett meningsfullt verktyg som 

kan användas för ett kritiskt tänkande och ställningstagande kring ämnen rörande ekologiska 

processer. 
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