
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

 
 

 

 

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskap 
Avdelningen för Biologi 

 
 
 

Michaela Andersson 

 
 

Elevers föreställningar om vattnets kretslopp 
och växtens liv  

Har eleverna tillräcklig kunskap inom dessa områden för att 
diskutera hur miljöförstörning påverkar vatten och växter?  

 
 
 

Pupils conceptions about the cycle of the water and 
plants’ life  

Do the pupils have enough knowledge within these areas to discuss 
how pollution affects water and plants? 

 
 

Examensarbete 10 poäng 
Lärarprogrammet 

 
 

 

Datum: 2007 01 29 

Handledare: Hans-Olof Höglund 

Examinator:         Björn Arvidsson 



Abstract  
The purpose of this investigation is mainly to study if pupils have enough knowledge 
concerning the water cycle and the life of the plants’, and what kinds of household word they 
have, to discuss pollution within these areas. I also studied how the pupils’ knowledge are 
holding up against what the course-plans says, since it have come to light by other 
investigations that knowledge are insufficient within the nature-oriented (No) subject in 
school.  

The survey has carried out on 28 pupils in a 5th grade, with help of a questionnaire 
survey. Their teacher has been interviewed and I have studied their local course-plans and 
also the pupils’ schoolbooks in No. 

The result of the questionnaire survey indicates that the pupils had insufficient 
knowledge within the areas of plants’ life and pollution, something their teacher had a 
presentiment about. 

The conclusion is that they need to go out more often in the nature and see how the 
plants and the environment are affected by different factors. Since the school have a school-
forest it should be excellent too use in teaching. This should however be no worry since the 
school books are following the course-plans goals. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning är främst att studera om eleverna har tillräckliga kunskaper 
om vattnets kretslopp och växtfysiologi samt vilka begrepp de har, för att kunna diskutera 
miljöförstöring inom dessa områden. En jämförelse mellan elevernas kunskaper och vad som 
står i kursplanerna gjordes då det framkommit genom andras undersökningar att det finns 
brister inom det naturorienterande (No) ämnet i skolan.  

Undersökningen har genomförts på 28 elever i årskurs 5, med hjälp av en 
enkätundersökning. Deras lärare har intervjuats och jag har studerat deras lokala kursplaner 
samt elevernas grundskoleböcker i No. 

I resultaten av enkätundersökningen framkommer att eleverna hade brister inom 
områden gällande växtens liv och miljöförstörning, vilket även deras lärare hade en föraning 
om.  

Slutsatsen är att de behöver komma ut mer i naturen och se hur växter och miljön 
påverkas av olika faktorer. Då skolan har en skolskog, är denna utmärkt att utnyttja. Vidare 
behöver man inte oroas över elevernas bristande kunskaper eftersom elevernas 
grundskoleböcker följer kursplanernas mål. 
 
Nyckelord: Begrepp, elever, kunskap, undersökning 
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1 Inledning  
Det framkommer genom undersökningar av bland annat Andersson (2000), Sjøberg (2000) 
och Helldén (1994) att det finns brister inom skolans naturkunskap, främst gällande elevers 
begreppsbildning och förståelse. Naturkunskap är inget kärnämne i grundskolan såsom 
engelska, matematik eller svenska, men att ha bra kunskaper i ämnet har sina fördelar. 
Sjøberg (2000, sid 161) talar då om fyra nyttoargument med naturkunskapen i skolan: 
• Ekonomiargumentet; att det är en förberedelse för vidare utbildning eller ett yrke. 
• Nyttoargumentet; att det är för att klara av att förstå vårt moderna samhälles vardagsliv. 
• Demokratiargumentet; att det är för att kunna ta ställning i demokratiska frågor, samt 
• kulturargumentet; att ”det är en del av vår kultur”. 
  
 
1.1 Syfte 
Jag vill i detta examensarbete se om eleverna har tillräckliga kunskaper om vattnets kretslopp 
och växtens liv samt om deras kunskaper räcker till för att diskutera miljöfrågor med 
anknytning till vatten och växtliv. 

Dessa elever går nu i årskurs 5 och när eleverna sedan börjar årskurs 6, är det viktigt att 
de har godkänt och uppfyller de mål som det står att de skall sträva mot i de naturorienterande 
ämnena. En god förförståelse behövs för de nya kunskaperna som sedan skall läras in.  
 
 

1.2  Frågeställningar 
Då det framkommer genom litteraturens undersökningar och egna erfarenheter att det finns 
brister inom No-ämnet, vill jag nu studera detta. Jag vill med detta examensarbete undersöka 
följande: 
• Har elevernas tillräckliga kunskaper för att förstå vattnets kretslopp, växtens uppbyggnad, 

fortplantning och behov?  
• Har eleverna tillräckliga kunskaper i naturvetenskap för att diskutera miljöproblem knutna 

till vatten och växter? 
• Vilka begrepp använder eleverna för att förklara naturvetenskapliga företeelser? 
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1.3 Tidigare forskning 
Som lärare bör man bygga på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper (Sjøberg, 2000, 
sid 317). Detta kan dock vara svårt då alla elever inte har samma uppfattning och erfarenheter 
av ett visst ämnesområde. Ofta sker att man endast bygger vidare på elevernas kunskaper 
genom att endast välja en grupps förkunskaper på området och detta kan orsaka att resten av 
elevgruppen inte lär sig. Det beror då på att de inte har relevant förkunskap eller att de redan 
har goda kunskaper som det inte byggs vidare på.  
 
Olikheterna i kunskap inom naturvetenskapen är enligt en analys av SISS-data (second 

international science study) presenterade av Sjøberg (2000, sid 364) att könet är det som mest 
påverkar, inte det geografiska eller det sociala. Könens lust att lära om olika saker säger 
mycket om de kunskaper vi bygger och de betyg vi får i Naturkunskap.  

Liknande resultat finns i den norska SAS-studien (science and scientists) där flickor och 
pojkar fick kryssa för vad de var mest intresserade av i No-undervisningen. Varpå man kan se 
hur elevers attityder spelar in. Av detta framkommer att; flickorna var mindre intresserade av 
hur ett kärnkraftverk fungerar, än pojkarna. Flickorna var även mindre intresserade än 
pojkarna av bland annat; 
- kemikalier och kemikaliers egenskaper 
- moln, regn och snö. 
Alla skillnader är dock inte så markanta som minst ligger skillnaden mellan könens intressen 
på 2 % (moln, regn, snö) fast som störst låg skillnaden på ca 27 % (kärnkraftverk). 

Det som flickorna är mer intresserade av, än pojkarna, är; 
- hur växter växer och deras levnadsbehov 
- faror/föroreningar p.g.a. biltrafik, samt 
- hur vi kan skydda luft, vatten, skog och miljö. 
Sista rubriken/kategorin hade störst skillnad, varpå flickorna är 10 % mer intresserade än 
pojkarna. (Sjøberg, 2000, sid 268-369) 
  
Helldén (1994, sid 9) skriver utifrån Anderssons rapport om lärande och kunnande, att Piaget 
påstod att inlärningen för barn/elever innebär en förändring av deras tankestruktur. För att de 
ska förstå ett problem måste de förstå och ha ett tankemönster för just de begrepp eller 
ämnesområde de ska lära in. Barnet måste kunna ta till sig ett problem (assimilera) och sedan 
ställa in sig till den nya situationen den befinner sig i (ackomendera). Ju fler problem de 
assimileras av och ackommenderas till, desto större kunskap får de.  

Hela Piagets författarskap genomsyras av detta synsätt menar Helldén utifrån sina 
studier av Sjöberg. Många läromedel har Piaget som förebild, då hämtade från hans tester vid 
undersökningar om barns tänkande. Det blev en norm för skolan. Här i fattades dock den 
pedagogiska biten att; undervisning ska vara motiverande och meningsfull för eleverna.  

Men Helldén (1994, sid 11) visar på ett alternativ till Piagets teori och modell:  
 – Ausubels teori om meningsfullt lärande. Här utgår man från det som den lärande redan vet 
genom att stimulera sitt eget lärande. Den amerikanske psykologen Ausubel uttrycker sig så 
här: 
 ”If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this: 
The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. 
Ascertain this and teach him accordingly.”  

Till skillnad från Piaget som fokuserade intresset på logiska strukturer som var 
beroende av innehållet, så menar Ausubel att kunskap byggs av speciella begrepp från flera 
olika kunskapsområden. Lärandet blir meningsfullt om eleven lär i sin undervisning att 
begrepp kan tillämpas i flera sammanhang. Detta tar dock tid och ett exempel på ett sådant 
begrepp är kretslopp.  
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Helldén (1994, sid 18-19) skriver om sju punkter som karaktäriserar elevers föreställningar 
om naturvetenskapliga fenomen, varpå det står att; 
- föreställningarna är personliga, 
- de är logiska ur barnets synvinkel, 
- elevers vardagliga tänkande sitter kvar mycket länge, 
- de uttryck eleven lär i vardagsspråket spelar stor roll då elever ska konstruera om 

föreställningarna i ett annat sammanhang, 
- eleven beskriver utifrån sig själv med en egocentrisk utgångspunkt på föreställningen, 
- det som inte syns, det finns inte, vilket gör att eleven har svårt att förstå sammanhang när 

man talar om t ex gas och, 
- den ickemateriella ljusenergin ges ofta en materiell kvantitet.  
 
Helldén (1994, sid 88) förklarar även att många elever använder sig av antropomorfistiska 
föreställningar för att förklara ekologiska fenomen, växterna fick då mänskliga egenskaper. 
Eleverna gav även ämnen, så som luften, animistiska drag, d.v.s. att de besjälade fenomenet 
då de skulle förklara.  

Barns föreställningar är ett också resultat av sunt förnuft och vardagsföreställningar 
enligt Helldén (1994, sid104) och utgångspunkten ligger i deras erfarenheter då de lär in nytt.  

Springer och Kiel (enligt Christidou och Hatzinikita 2005, sid 3-4) menar att 
”förskoleelever kan vara skickliga i lättvindigt tänkande och klarar av att tillägga fysiska 
normaliteter till igenkännande objekt, förmodligen självupplevda, så som förändringar 
rörande växter. Å andra sidan kan även äldre barn återgå till icke naturalistiska lättvindiga 
förklaringar när ett moment är okänt d.v.s. utanför deras direkta erfarenhet, såsom molnens 
formation och rörelse” (Svensk översättning från engelska). 

Vidare framkommer i deras resultat att förskoleeleverna använder sig av naturalistiska 
(ex verkande orsaker, direkt), icke-naturalistiska (ex mänskliga egenskaper, teologiska) samt 
syntetiska (ex teologiska, direkt verkande) svar på deras intervjufrågor. (Christidou och 
Hatzinikita 2005, sid 10) 

  Barn tolkar inte heller ord/naturvetenskapliga begrepp på samma sätt som vuxna vilket 
beror på att vi använder/uttrycker oss olika språkmässigt, för barnet uppfattas endast det som 
kan upplevas med sinnet. När vi pratar om förbränning, kan ordet försvinna ha betydelsen 
förintas och när vi pratar om vatten, kan ordet försvinna ha betydelsen förflyttning. (Helldén, 
1994, sid 105) 
 
Elevers uppfattningar om vattencykeln, d.v.s. vattnets kretslopp är lite varierande beroende på 
ålder. Detta kan man finna i en undersökning av Bar, som Andersson (2000, sid 58-59) 
skriver om. För åldersgruppen 9-10 år, förstår eleverna att vattnet på marken avdunstar som 
vattenånga och ändras till moln som sedan avkyls och faller ner som regn till marken och att 
detta cirkulerar.   
 
Helldén (1994, sid 39-40) förde en studie i en åk 3: a med en odling i tättslutande, 
genomskinliga plastterrarier. Sedan intervjuades eleverna vad som hände inuti lådan. Det som 
framkom angående växternas (ute) att deras levnadsbehov var: vatten, solljus och jord. 
Växterna (i terrariumlåda) däremot behövde främst vatten och jord, vilket alla svarade. Många 
men inte alla elever svarade också att växterna behövde luft/syre, ännu mindre svarade att de 
behövde solljus. Allra minst trodde eleverna att växterna i lådan behövde näring.  

Vid en senare intervju i åk 4, utnyttjade eleverna vattencykeln för hur det kom sig att 
växterna i terrariet kunde växa. ¼ av eleverna såg att växten var en del av vattnets kretslopp 
och de flesta eleverna såg även värme/ljus som en drivkraft i vattenomsättningen inne i 
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terrariet. Många såg också att vattnet på plasttaket var ett resultat av avkylning. Samma 
föreställningar i stort hade eleverna fortfarande i åk 5. (Helldén, 1994, sid 44) 

I Chistidou och Hatzinikitas (2005, sid 5-7) resultat framkommer att en förskoleelev 
under intervjun anser att växten behöver vatten för att växa och överleva och att vattnet 
kommer från mammans vattenkanna som sedan roten tar upp så att växten växer sig större. En 
annan elev föreställer sig att vattnet/regnet kommer från Gud vilket gör att växten växer. 
 
När det gäller luft, syre och koldioxid har eleverna olika uppfattning i åk 4. Några ansåg att 
syre bildas ur vatten och var därför oändligt. Andra trodde att luft, koldioxid och syre kom 
från jorden. (Helldén, 1994, sid 47) 
 
I åk 3 intervjuades eleverna om blommor och då framkom att många kopplade ihop 
blommans roll för insekterna som en födoresurs, medan andra såg blommans roll som ett sätt 
att sprida växten. Det var dock svårt för dem att hålla isär begreppen pollination och 
fröspridning, samt begreppen nektar och pollen.(Helldén, 1994, sid 66-67) 
 
Det rapporteras i studier att elever har svårt att förstå fotosyntesen, bland annat p.g.a. att de 
inte har byggt upp de vetenskapliga begreppen ännu. I skolan blir de då rekommenderade att 
tänka mer vardagligt. (Andersson, 2000, sid 100)  

Då Andersson (2000, sid 101-102) skriver om de studier på hur växter får sin näring 
utifrån Roth och Andersons, sammanställning av resultat så har eleven, 11-13 år, en 
vardagsföreställning om att växten intar sin föda från sin omgivning, trots att 
undervisningsmålet är att ge eleverna den vetenskapliga föreställningen att; ”växter gör sin 
egen föda inuti sig själva genom att använda koldioxid, vatten och ljus i en process som kallas 
för fotosyntes”.  
 
En svensk nationell utvärdering, 1998, som undersökte hur elever i olika åldrar uppfattat 
ozonuttunning visade (Andersson, 2000, sid 40-41) att en stor del av eleverna i årskurs 5 inte 
hade kunskap om problemet och dess konsekvenser. 
 När man tittar vidare på annan forskning i miljödidaktik som elever i grund- och 
gymnasieskolan har medverkat i åren 1993-1999, framkommer i forskningsrapporten bland 
annat att: 
- Elevers kunskaper om miljö ligger på en låg nivå. Anledningen är missuppfattningar och 

sammanblandningar av förklaringar och modeller inom vetenskapen. 
- Det ger en positiv effekt om eleverna får uppleva miljöundervisningen ute i form av 

rollspel, diskussioner mm. Hur detta håller i framtiden är dock oklart. (Sandell. m.fl. 2003, 
sid 204-205) 
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1.4 Styrdokument 
I den nationella kursplanen för Biologi står som mål att sträva mot, att skolan ska sträva efter 
att eleven i undervisningen utvecklar kunskap om bland annat; -olika livsformer och deras 
betingelser, -organismernas samspel med varandra och med sin omgivning, -samt livets 
villkor och utveckling och att eleven kan se sig själv och andra livsformer i ett 
evolutionsperspektiv. Eleven ska utveckla kunskap om biologins betydelse för oss människor, 
så som vi gestaltar, använder och upplever den och även utveckla omsorg för jordens natur 
och ett ansvar vid användning av den.  
I slutet av årskurs 5 ska eleverna bland annat kunna känna till växters krav på livsmiljö.  

Inte förrän i årskurs 9 ska eleven; 
”– ha insikt i fotosyntes och förbränning samt vattnets betydelse för livet på jorden, 
– och kunna ge exempel på kretslopp och anrikning i ett ekosystem,”. (Skolverket, 2006) 
 
I kursplanen för kemi, står som mål att sträva mot, att i elevens undervisning så ska skolan 
sträva mot att eleven bland annat utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, 
omvandlingar, kretslopp och spridning. 

Inte heller här står förrän i årskurs 9 att eleven ska; 
”– ha kunskap om de viktigaste kretsloppen i naturen samt kunna beskriva några 

spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark, 
– ha kunskap om vattnets egenskaper och kunna beskriva dess roll som lösningsmedel och 

som transportmedel i mark och växter,”. (skolverket, 2006) 
 
I Lpo 94, under Rubriken Skolans uppdrag, står bland annat att: ”I all undervisning är det 
angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv.” Bland dessa perspektiv finns 
miljöperspektivet, varpå eleverna får ”möjlighet både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor”. Under samma rubrik står även angående kunskaper att: ”Skolans 
uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.”  

Vad är då kunskap? ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till utryck i 
flera former – Så som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 
samspelar med varandra”. Här finns en viktig punkt. Det står även att elevernas harmoniska 
utveckling ska främjas, detta bland annat genom variation i undervisningen med dess innehåll 
och former. (Lärarförbundet, 2003, sid 11-12) 
 
 
1.5 Studier av kursinnehåll samt lokal kursplan 
Innehållet i Prolema-häftet (se bilaga 6): 

De kommer att gå igenom olika kretslopp i naturen, där bland vattnets. De kommer att 
få information om hur växter lever och fortplantar sig och om hur fotosyntesen fungerar. 
De kommer även att få mycket information om hur man kan värna om miljön. (Se bilaga 6). 

Innehållet i Naturkunskap 5:  
Här kommer eleverna att gå igenom allt det som står i kursplanerna för årskurs 5, vilket de 
ska kunna när läsåret är slut. De saker som gäller denna undersökning ingår som moment i 
kapitlen: Europas sista vildmark, energi, kemi och miljö, samt kust och hav. (Se bilaga 6)  
 
Innehållet i den Lokala kursplanen för Biologi 
 I de moment som skall utföras år 1-4, så ligger tyngdpunkten på växter och djur.  
Genom utevistelse bör de lägre årskurserna arbeta med vanligt förekommande växter och 
djur, främst med anknytning till länet. För att få en förståelse för livets villkor och kretsloppen 
i naturen ska de iaktta, undersöka och experimentera. Mångfald i naturen och livsformernas 



- 6 - 

beroende av varandra kan visas genom studier av olika ekologiska system. Allt detta leder på 
ett naturligt sätt till miljömedvetande. Detta har skett och har bland annat utförts av mig under 
vfu. 
 I de moment för år 5, som handlar om växter och djur, skall eleverna studera 
årstidsväxlingar i närmiljön, fåglarnas vanor hur insekter, spindlar, maskar och andra småkryp 
lever året runt. Artkunskap från länet ska repeteras och tilläggas med artkunskap från hela 
landet.  Europas djur och växtliv bör studeras i samband med geografiundervisningen. De ska 
även arbeta vidare med människan, vilket inte är relevant för undersökningen. Detta har skett 
och skall ske mera framöver. 
 
Uppnåendemål, relevant för undersökningen, år 1-5. Eleven skall efter 5: e skolåret; -känna 
igen några vanligt förekommande växter och djur i vår närmiljö, samt lite om deras krav på 
livsmiljö, -kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras stadier. 
 
 
1.6 Utredande av begrepp 
Här presenteras och utreds de begrepp, vilka eleverna bör ha goda kunskaper och bra 
begreppsbildning inom, som undersökningen avser inom det naturorienterande ämnet, No. 
Det vill säga svaren på de frågor som berör enkätundersökningens frågor, i resultatdelen.  

Deras kunskap är ett mått på vad de kan inom ett område och detta kan man ta reda på 
med hjälp av muntliga och skriftliga förhör, prov, intervjuer mm.  

Deras begreppsbildning kan ligga på olika nivå och antingen vara vardaglig eller 
vetenskaplig i detta fall. Begreppsbildningen är här främst det ordförråd de har inskaffat under 
åren och de ord de har en förståelse för. Ibland kan elever, barn och även vuxna människor 
höra/se ett ord och de har en förklarning till vad ordet betyder, men i ett annat sammanhang 
kanske de inte alls kan förstå detta ord. 
 
1.6.1 Vattnets kretslopp i burken och på jorden: 
Från jorden avdunstar lite vatten och finns då som vattenånga i luften. Denna ånga 
kondenserar (kall/tung) och när det hamnar på burkens kalla väggar bildas vattendroppar, 
vilka regnar ner på väggarnas insidor ner till jorden igen. 
Det mesta av vattnet passerar också genom växten, vilket ofta glöms av eleven. Vattnet går då 
genom rötterna, vilka tar upp vattnet i jorden. Vattnet transporteras vidare upp genom 
stammen/stjälken och ut till bladens bladnerver. Här avdunstar det som vattenånga genom 
klyvöppningarna. (KICK, 2000) 
 
Solen värmer upp vattnet på jorden, varpå vattnet vid ytan avdunstar och blir till vattenånga 
som stiger uppåt. Vattenångan kyls då av och klumpar ihop sig och små vattendroppar bildas 
som i sin tur bildar moln. Molnen blåser in över land, då de är fyllda med vatten, blir de snart 
så tunga att det börjar regna. Vattnet kommer då ner tillbaka till vår jord, dels ner i marken 
och rinner ut tillbaka till våra vatten, dels direkt ut till våra vatten. Denna procedur går runt i 
ett evigt kretslopp. (Persson, 2004, sid 161) 
 
1.6.2 En växts uppbyggnad och fortplantning, samt levnadsbehov: 
En ört är i grunden uppbyggd av blomma, stam, blad och rot. 

Fortplantingen, eller pollinering är då pollenkorn överförs från en blomma till en annan. 
Detta kan ske på flera sätt, bland annat med insekter, vatten, vind och genom självspridning. 
Vissa blommor kan även föröka sig genom självpollinering. (Utbildningsradion, 1999, sid 12-
15) 
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 En växt behöver solljus vilket ger värme och får fotosyntesen att fungera. Den behöver 
också vatten, var i det finns syre. Den behöver jord, vilket innehåller näringsämnen och 
slutligen behöver den koldioxid, vilket den får från människan genom vår utandning. 
(Helldén, 1994, sid 39-40) 
 
1.6.3 Fotosyntesen: 
Vår fotosyntes ger både föda och syre så vi kan överleva på jorden. Det är alltså en av de 
viktigaste kemiska reaktionerna vi har både för djur, människor och växter på jorden. 
Processen fungerar som så att ”i växternas blad tillverkas ämnen som får växten att växa. Till 
det behövs energi från solen, vatten från marken och gasen koldioxid som bladen fångar in ur 
luften. Av detta tillverkar växten en sorts socker som den använder som bränsle och 
byggstenar. Det som blir över vid tillverkningen och släpps ut som en avgas till luften är 
syre”. (Persson, 2004, sid 162) 

Ett enklare svar på fotosyntesen är att; energi från solen, med hjälp av det gröna 
klorofyllet i bladen, + koldioxid + vatten omvandlas till socker + vatten och syre. 
(Utbildningsradion, 1999, sid 7) 
 
1.6.4 Miljöförstörning: 
Ett exempel på miljöförstörning är att industrier och bilar släpper ut avgaser som bland annat 
är koldioxid, vilka sprids med vindar och vatten. Vi har växthuseffekten som bidrar till att 
jorden blir allt varmare och varmare, vilket beror på att gaslagret lägger sig som en osynlig 
hinna runt jorden och hindrar värmen från att stiga ut i rymden. Avgaser orsakar även surt 
regn, bland annat bildas det svavelsyra från dieselbilar som fräter på byggnader och gör att 
järnföremål, t ex. bilar, rostar. Avgaser påverkar också vattnet genom att det blir som ett 
gödningsmedel som gör att t ex alger växer i större massa än väntat p.g.a. kväveoxider. Då tar 
syret slut i vattnet och fiskar och andra djur dör, eller måste förflytta sig. Avgaser fångas även 
upp av träden vilket gör att de växer sämre, men ämnet koldioxid får även växter att växa 
bättre.(Persson, 2004, sid 46, 58-59) 
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2 Metod och material 
 

2.1 Urval 
28 elever i en årskurs 5: a fick besvara enkäter, som jag utformat på egen hand. 

Anledningen till valet av grupp, var ett tidigare arbete med dessa i elever för ca två år sedan. 
Eleverna i urvalsgruppen har studerat växter och vatten med mig som är författare till detta 
examensarbete under en av mina vfu-perioder (verksamhets belagda utbildning) under år 
2005. Elevernas lärare fick besvara intervjufrågor. 

Bortfall har skett av två elever, då den ena vägrade att delta och den andra inte klarade 
av pressen. Deras individuella resultat finns dock med i bilagorna som överstrykta men deras 
resultat är inte med i klassens resultat. Det är alltså 26 elever som deltar i den slutliga 
undersökningen. 
 
2.2 Datainsamlingsmetoder 
Läraren fick ett antal frågor kring hur de arbetade i No, varpå tiden inte räckte till så att jag 
fick hämta en del information själv ur deras arbetsböcker. 

Eleverna fick varsitt frågehäfte med 7 frågor. Frågorna berörde vattnets kretslopp, en 
växts uppbyggnad, vad den behöver för att överleva, dess fortplantning, fotosyntesen samt hur 
miljöförstörning påverkar växter och vatten. Skriftliga svar krävdes och till egen hjälp har jag 
använt mig av frågeställningarna nedan: 
• Hur fungerar vattnets kretslopp enligt eleverna? 
• Hur fungerar en växt enligt eleverna? 
• Hur påverkar miljöförstörning jordens växter och vatten enligt eleverna? 
• Hur arbetar de med natur, miljö och No i övrigt? 
• Uppfylls de lokala målen i kursplanen?  

 
2.3 Procedur  
Till att börja med ställde jag, författaren, samman ett frågeformulär utifrån uppgifter vi haft då 
klassen gick i årskurs 3. Då författaren inte arbetat med miljö så mycket med eleverna, var 
denne osäker på deras kunskaper och valde att ge några stödord till denna fråga. Sedan togs 
kontakt med skolan via telefon och elevernas lärare bestämde en tid för möte på skolan. 

Författaren intervjuade först läraren och gick igenom elevernas frågor. Då läraren inte 
hade gott om tid blev svaren korta och jag fick efteråt studera arbetsböckerna i No på egen 
hand. 

Jag kom tillbaka en stund senare och presenterade mig för eleverna och anledningen till 
denna undersökning.  

Sedan delades frågeformulären ut och informationsbreven till vårdnadshavarna (se 
bilaga 7). I informationsbrevet beskrevs vem jag var och varför det gjordes en undersökning. 
Slutligen förklarades att det var anonymitet och om vårdnadshavarna ej ville att deras barn 
skulle medverka i undersökningen så kunde de kontakta undertecknad via e-post.  

Därefter gick jag igenom frågorna och ritade bilder på tavlan för att underlätta, om 
någon i klassen inte förstod det jag hade sagt.  Att jag gjorde på detta sätt var p.g.a. att jag 
visste sedan tidigare att några elever hade läs- och skrivsvårigheter av olika anledningar. 
Författaren valde även att ställa fram den kretsloppsburk som vi gjort tillsammans i årskurs 3. 

Bilderna på tavlan bestod av ordet Kretsloppsburk, en bild på två blommor och en bild 
på en gifttunna där gift rinner ut i vatten. 

Efter detta fick eleverna börja besvara frågeformuläret. Undersökningen tog mellan 5-
40 minuter. Under tiden observerades eleverna av mig och jag besvarade elevernas frågor 
angående frågorna i formuläret. Ordet fortplanting fick förklaras för några elever som kom 
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fram till mig, likaså ordet fotosyntes. Varpå jag förklarade att fortplantning menades med de 
sätten som blommorna förökade sig på, alltså på samma sätt som när vi människor tillverkar 
barn, fast nu gäller det växter. Här ansåg jag att detta skulle ge dem en bättre förståelse, 
kanske dock inte bästa förklaringen. När det gällde fotosyntesen så förklarade jag att det var 
de ämnen runtomkring oss som växten behövde och omvandlade. Jag ville ju inte ge eleverna 
svaret så jag sa även till alla att om de inte kunde svaret så skulle de hoppa över frågan och gå 
tillbaka senare och försöka.  

Av informationen eleverna fått från sin lärare, skulle de arbeta klart med sina 
matematikövningar i boken när de var klara med frågeformuläret.  
 
2.4 Databearbetning och tillförlitlighet 
Då jag, författaren, sammanställt data i tabellform har eleverna delats in i flick- och 
pojkgrupp. 
Deras prestationer har mäts för respektive grupp, samt för hela gruppen. Detta mäts i antalet 
rätt, fel och obesvarade frågor, betyg och även några kommentarer på deras svar och 
observationer under tiden.  Elevernas svar från enkätundersökningen har skrivits in i tabell, 
med deras svar så som de har ursprungligen svarat och stavat, ordagrant. Anledningen till 
detta är att jag som blivande pedagog vill se hur eleverna använder sig av språket, då detta är 
avgörande. Kan man inte sitt språk, är det inte säkert att man förstår en fråga, det är inte heller 
säkert att man som elev alla gånger kan göra sig förstådd. Detta examensarbete kommer att 
läsas av urvalsgruppen längre fram, så förhoppningsvis ger detta elevernas lärare tips på vad 
eleverna behöver lära mer om i naturvetenskap och även svenska. 
 Tillförlitligheten känns säker då eleverna för reliabilitetens skull inte hade fått 
information innan om undersökningen. De hade ej hunnit läsa sig till utökad kunskap inför 
enkätundersökningen. Endast en skola deltog i denna undersökning. Om flera skolor hade 
medverkat så hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 
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3 Resultat 
 
3.1 Resultat av frågeformuläret  
Vid bearbetningen av frågeformulären har framkommit att nästan hela klassen fått betyget IG 
(egen skala). Detta beror delvis på att eleverna inte svarat på alla frågor då de möjligen kände 
press på att bli klara med matematikövningarna som skulle göras efteråt. Andra orsaker är att 
de inte förstått frågan i sig p.g.a. dålig kunskap sedan tidigare.  

Under observation syntes att många av eleverna lade mest tid på att rita bilderna och 
hjälpte varandra med detta, men trots detta kom de inte fram till ett rätt svar vare sig i bild 
eller skrift.  

Vid bearbetningen av frågeformuläret framkom också att de ämnen som ingår i 
fotosyntesen hade skrivits, men inte på rätt sätt och inte på rätt fråga. Många hade också 
hoppat över frågan angående miljöförstörning och då de svarade på miljöfrågan använde de 
djur och människor som referenser. Begreppet pollinering användes istället för fröspridning 
som jag syftade på i frågan om fortplantning.  

Jag kommer nedan att ge klassens resultat, samt några exempel på bra och mindre bra 
svar från eleverna. 
 På fråga 2b-4 så har många valt att inte svara p.g.a. dåliga kunskaper, vilket man får ha i 
åtanke när man ska studera resultatet. 
 
 
3.1.1 Fråga 1  
• Hur fungerar vattnets kretslopp enligt eleverna? 
 

1.a Hur fungerar vattnets kretslopp i burken? 
1.b Hur fungerar vattnets kretslopp på jorden? 
 
Av de 26 elever som deltagit hade 17 respektive 15 elever svart rätt på fråga 1.a respektive 
1.b, vilket är ett gott tecken på klassens förståelse för vattnets kretslopp. 
 Fler flickor hade svarat rätt på fråga 1.a och på fråga 1.b hade fler pojkar svarat rätt. (Se 
bilaga 1). 
 
Fyra elevsvar: 
1.a  
F3: ”Först vatnar man bloman eller växten och då suger bloman eler växten upp de. Och då billdas det vaten 
dråpar i låket och sen dråpar det ner, runt och runt igen”. 
P21: ”vattnet åker upp ner upp ner upp ner upp och ner”. 
 
1.b  
F5: ”DeT är som om man Häller VaTTen i eTT aVlopp Så riner deT Ner.”  
P18: ”Vattenånga åker upp till målnen, när målnen blir fulla åker det ner tillbaka till jorden.”  (Se resterande i 
bilaga 5) 
 
 
3.1.2 Fråga 2-3  
• Hur fungerar en växt enligt eleverna? 
 
2.a. Vad heter blommans olika delar ? 
2.b. På vilka 4 sätt kan en blomma fortplanta sig? 
3.a. Vad behöver en växt för att överleva?(vilka ämnen)  
3.b. Hur fungerar FOTOSYNTESEN? 



- 11 - 

 
Av de 26 elever som deltog i undersökningen hade 14 elever svarat rätt på fråga 1.a angående 
blommans delar, med gott resultat. Måste dock påpeka att många valt att skriva stjälk istället 
för stam, vilket jag godkänner. Fler flickor än pojkar hade rätt på frågan. 

På fråga 2.b hade så mycket som 17 stycken valt att inte svara. Här har vi alltså dåliga 
kunskaper för klassen. Ungefär likartade rätta, felaktiga och obesvarade frågor hos eleverna. 

Skrämmande är att 18 personer inte visste vad en blomma behöver för att överleva. 
Felet i fråga 3.a låg dock i att de blandat ihop koldioxid och syre. Det kunde alltså ha varit ett 
gott resultat här. I detta fall var det endast två av pojkarna som hade svarat rätt av alla dem 
som svarat rätt på frågan. 

På fråga 3.b hade hela 21 elever valt att inte svara på frågan. Vilket tyder på få 
kunskaper sedan tidigare. Liknande resultat hos eleverna i både pojk- och flickgruppen. (Se 
bilaga 1). 
 
Åtta elevsvar: 
2.a  
P19: ”blomma, stjälk, blad, rötter”.  
P21: ”bloma, blad, skälk, kruka”.  
 
2.b  
P24: ”med djur och vind”.  
F1: ”Genom att det blåser ut frö från en blomma och så blir det en ny.”  
 
3.a  
F9: ”syre, koldioxid, vatten, och gödsel, kolhydrat, energi”.  
F4: ”De behöver solljus syre och vatten.”  
 
3.b  
P18: ”solljus”.  
F2: ”Den behöver el, ström, elektricitet för annars funkar det inte.” Med tillhörande bild på en man som tänder 
taklampan, text bredvid; ”knappen trycker man på för att det ska fungera”.  (Se resterande i bilaga 5). 
 
 
3.1.3 Fråga 4 
• Hur påverkar miljöförstörning jordens växter och vatten enligt eleverna? 
 
4. Hur påverkar miljöförstörning växterna och vattnet på jorden? 
(växthuseffekten, bilavgaser, surt vatten, väder, skogsröjning, nedskräpning mm…) 
 
På denna fråga hade så mycket som 18 elever valt att inte svara, men av de 8 som svarade så 
kom de med bra exempel, men inte så långa svar. Vilket visar på en låg frekvens av 
miljömedvetna elever. Fler flickor än pojkar hade svarat. (Se bilaga 1). 
 
Två elevsvar: 
4.  
P20: ”det är nedskräpning, bilavgaser och gift i vattnet”.  
F2: ”Bilavgaser kan man få i sig och det är inte bra för lungorna och absolut inte bra att det kommer ut i naturen. 
Om man plockar ett smultron och äter får man i sig avgaser”.  (Se resterande i bilaga 5). 
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3.2 Resultat av intervjuundersökning  
• Hur arbetar de med natur, miljö och No i övrigt? 
 
Lärarens Svar 
De har inte arbetat så mycket med natur och miljö gällande de områden som jag, författaren, 
undersökte. I årskurs 4 arbetade eleverna mer intensivt med natur och miljö, men nu ligger 
tyngdpunkten på annat. Nu för tiden är de inte heller lika ofta i skogen och har ute-lektioner 
och detta beror på tidsbrist och det står inte heller i den lokala kursplanen att det är ett måste. 
Däremot i årskurs 1-4 är de ute mycket mera. Till vårterminen kommer dock eleverna att få en 
natur och miljöpärm, som de ska arbeta med. 

För övrigt i No så arbetar de främst utifrån arbetsböckerna i Naturvetenskap. Läraren 
ser ofta till det som står i kursplanerna och planerar lektionerna utifrån detta.  
  Då läraren tittade igenom elevernas frågeformulär pekade denne på att eleverna 
förmodligen inte skulle klara alla frågorna, vilket stämde. 
 
 
3.3 Sammanfattning av resultat  
Här visas svaren på frågeställningarna. 
 
• Har eleverna tillräckliga kunskaper för att förstå vattnets kretslopp, växtens uppbyggnad, 

fortplantning och behov?  
• Har eleverna tillräckliga kunskaper i naturvetenskap för att diskutera miljöproblem knutna 

till vatten och växter? 
• Vilka begrepp använder eleverna för att förklara naturvetenskapliga företeelser? 
 
Till hjälp har följande frågor använts: 
Hur fungerar vattnets kretslopp enligt eleverna? 
Hur fungerar en växt enligt eleverna? 
Hur påverkar miljöförstörning jordens växter och vatten enligt eleverna? 
Hur arbetar de med natur, miljö och No i övrigt? 
Uppfylls de lokala målen i kursplanen?  
 
De har tillräckliga kunskaper angående vattnets kretslopp. Växtens liv behöver de arbeta mera 
med, men de är inte mogna att diskutera miljöfrågor. Nio elever hade givits betyget G eller 
VG och den resterande gruppen d.v.s. 15 elever hade givits betyget IG (egen skala, se bilaga 2 
och 3) 
 
Vattnets kretslopp kunde eleverna med mycket goda resultat. Begrepp som eleverna använder 
för att förklara dessa naturvetenskapliga företeelser är t ex suger och åker. 
 De flesta vet hur en växt är uppbyggd, men de vet mindre om hur den kan sprida sina 
frön. Många hade skrivit att detta sker genom pollinering, vilket delvis är rätt svar, men inte 
det svaret författaren hade velat få fram. Undertecknad var ute efter de olika sätten växterna 
sprider sina frön på. 

Eleverna hade bra kunskaper om vad en växt behöver för att överleva, men de har 
blandat ihop syre och koldioxid, varpå författaren inte gett dem godkänt på den frågan. 
Begrepp som eleverna använder för att förklara dessa naturvetenskapliga företeelser är t ex 
blomma, stjälk, blad, rot. Andra begrepp är; sprids, blåser, samt solljus och koldioxid mm.  

Fotosyntesen verkade vara något eleverna hade hört talas om tidigare, men inte riktigt 
förstod. Detta grundar undertecknad på att några valt att skriva fotosyntesens ämnen på 
föregående fråga om växtens behov för att överleva. Detta kan vara lätt att blanda ihop, då de 
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ämnen jag ville ha reda på faktiskt ingår i fotosyntesen. Men som resultaten visar på, har de ej 
fått godkänt på detta område på grund av detta. Begrepp som eleverna använder för att 
förklara dessa naturvetenskapliga företeelser är t ex solljus 

Miljömedvetandet verkar relativt lågt, trots att de fick stödord till hjälp var det många 
som inte valt att svara. Begrepp som eleverna använder för att förklara dessa 
naturvetenskapliga företeelser är t ex nedskräpning, bilavgaser och här har de använt sig av 
mina utsatta ord tillhörande frågan. De är alltså inte mogna för att diskutera miljöfrågor. 
 
Det är bokstavligen inga krav, i det lokala styrdokumentet, på att de ska kunna vattnets 
kretslopp, en växts uppbyggnad och fortplantning, fotosyntesen och miljöförstörning. Vilket 
alla heller inte kan, enligt undersökningen som genomförts. 

Klassen kommer i senare delen av årskurs 5 att läsa mera om dessa områden, så det 
förväntas från författarens sida att deras kunskaper ska växa. Läraren var även medveten om 
att eleverna inte skulle klara alla frågorna i frågeformuläret på grund av att de inte hade läst 
om vissa områden eller, väldigt lite om just dessa områden. 
Eleverna har inte all kunskap ännu utifrån vad kursplanerna säger i det naturorienterande 
ämnet.  

Läroböckerna är dock utformade efter kursplanerna, så de kommer att få den 
kunskapen. Det finns dock ingen säkerhet för att alla lär in och tar åt sig den nya kunskapen.  
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4 Diskussion  
Reliabiliteten på undersökningen känns något svag med anledning av att några elever 
missförstod vissa frågor. Det var inte alla som frågade då de inte förstod vissa frågor, vilket 
kan ses längre ner i diskussionsavsnittet. Hela klassen var dock oförberedd på undersökningen 
så det är endast deras gamla nuvarande kunskaper som mäts, inga nya pålästa inför 
undersökningen. 

Gällande validiteten tycker författaren att rätt områden har mätts i undersökningen, då 
de två första frågeområdena sammansmälter i det sista frågeområdet, det blir då en helhet 
inom natur och miljö. Men det ger inte en helhet på alla områden inom naturvetenskapen. 

I diskussionen nedan presenteras mina tankar kring undersökningen. Vidare diskuteras 
vad som kom fram i undersökningen och intervjun med anknytning till vad litteraturen säger 
på området. 
 
Anledningen till att jag läser till lärare är att jag alltid förundras över elever och barns 
utveckling. Hur de lär och tar till sig kunskaperna är verkligen fantastiskt. Mitt intresse för 
naturen och miljön påverkar självklart det jag vill att barn och elever slutligen ska kunna på 
området. Då klassen tidigare tillsammans med mig i årskurs 3, behandlat begreppen som 
undersökningen avser, borde de ha vunnit nya kunskaper på området nu när de går i årskurs 5.  
 
4.1 Enkätundersökning, intervju och egenstudier 
Frågeformulärets första del behandlade vattnets kretslopp. Detta kunde eleverna mycket bra, 
vilket tyder på att de har arbetat med området i årskurs 4 eller fått information från annat håll. 
Att de genom mig i årskurs 3 hade fått denna kunskap, har gett dem en förförståelse då de i åk 
4 fått tagit del av detta igen och utökat lärandet och tagit till sig nya kunskaper.  

Att bygga vidare på elevernas förkunskaper i ett ämne är viktigt för att de ska förstå, 
vilket Sjøberg (2000) syftar på och han nämner även att det kan vara svårt att sedan som 
lärare se till vilken grupps kunskaper man ska bygga vidare på. Några elever i denna klass har 
tillkommit under senare tid och kanske inte fått samma förförståelse som resten av klassen. 
Om de tidigare har gått igenom vattnets kretslopp är för mig okänt, men det var många av 
eleverna som jag funderade på om de verkligen förstod själva kretsloppet. Christidou och 
Hatzinikita (2005) skriver att förskoleelever beskriver fenomen vardagligt med ord som pekar 
i riktning mot det teleologiska och mänskliga egenskaper, men eleverna i årskurs 5 har 
kommit förbi detta stadium.  
 Det var många av flickorna som inte kunde förklara vattnets kretslopp på jorden, till 
skillnad mot pojkarna. Här kan man fundera på om det beror på att de inte kunde se framför 
sig hur kretsloppet såg ut i världen (de hade burken framför sig när de skulle förklara) eller 
om det berodde på att könen är intresserade av olika saker inom naturvetenskapen som 
Sjøberg (2000) pekade på. Här var det dock bara 2 % skillnad i SAS-studien mellan pojkar 
och flickors intresse om moln, regn och snö. 
 
Andra delen av undersökningen behandlade växter och hur de fungerar. Här var det blandad 
nivå på elevernas kunskaper. 
 En blommas fyra delar, en relativt lätt fråga, då jag valt att ha denna på en låg nivå utan 
kronblad, pistiller o.s.v. medverkade till att de flesta eleverna kunde denna fråga. Jag såg att 
några elever hade valt att rita bilder och svarat på detta ändå, så mitt antagande här är att de 
kunde mer än vad jag krävde i mina förväntningar då jag utformade frågeformuläret. 
 En växts fröspridning, eller på vilka fyra sätt kan en blomma fortplanta sig, som jag 
hade utformat frågan var nog inte den bästa. Det var ett antal elever som inte förstod denna 
fråga och fick fråga mig vad jag menade. Trots detta var det många som svarade att en 
blomma förökar sig genom pollinering, vilket delvis är rätt, men jag hade velat ha svar så som 
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fröspridning, att det sprids med djur o.s.v. Detta gick vi igenom i årskurs 3, då jag valde att 
hämta kunskap utifrån min kursbok Runt i naturen (Utbildningsradion 1999) då jag skulle 
föra över dessa kunskaper till eleverna. Helldén (1994) visar i en av sina undersökningar på 
att många av eleverna i hans undersökningsgrupp även de blandade ihop dessa begrepp, då 
gällande pollination och fröspridning, men även nektar och pollen. Så det är inte ovanligt. 
 Många av eleverna förstod att en blomma behöver vatten, då jag frågade vad en växt 
behöver för att överleva. Många nämnde solen och många svarade koldioxid. Påfallande 
många hade även svarat att växten behöver syre, vilket inte stämmer. Eleverna har alltså 
blandat ihop luftens ämnen. Några svarade även att växten behöver jord och näring och 
näringen får den från jorden. Här hade några elever även valt att svara att växten behöver 
ämnen som ingår i fotosyntesen, vilket tyder på att de har tagit upp begreppet i årskurs 4, men 
kanske inte behandlat det tillräckligt. Enligt Helldéns, (1994) studie visste eleverna i årskurs 3 
att en växt ute behövde vatten, jord och solljus, vilket de flesta av eleverna i min 
undersökning även de förstod. Helldén (1994) pekar även på att i en senare studie med samma 
klass hade de valt att gå in på vattnets kretslopp för att förklara vad en växt var i behov av 
inne i ett terrarium, men detta gäller även växterna ute, fast i ett större system. Det var dock 
inte alla i denna undersökning som hade en helt klar förståelse. 
 Frågan som handlade om fotosyntesen gav inte goda resultat då de flesta valt att inte 
besvara. Jag hänvisar till ovan nyss skrivna att de har behandlat begreppet men inte 
tilltäckligt.  
  
Tredje delen av frågeformuläret behandlade miljöfrågor. Miljöförstörning är ett viktigt 
begrepp och att värna om vår jord nu är av stor betydelse för nästkommande generationer. Här 
valde många elever att inte svara, men de som svarade hade en god förståelse, dock lite svag. 
Jag frågade efter hur växter och vatten påverkades, vilket de svarade på med hjälp av att 
referera till människor och djur.  Sandell m.fl. (2003) redovisar en undersökning om elevers 
förståelse för miljön (miljödidaktik), varpå det framkommer att många har en förståelse för 
hur man ska bete sig för att värna om miljön men att det är en väldigt låg nivå på modeller 
och begrepp inom området vilket leder till missförstånd. Detta kan vara orsaken till varför så 
få elever valt att inte besvara frågan. Andersson (2000) visar på en undersökning hos elever i 
årskurs 5 och hur de uppfattar miljöproblemet, att ozonlagret uttunnas. Mer än hälften såg inte 
de negativa effekterna av detta. Ännu fler visste inte vad det orsakades av. Eleverna i 
urvalsgruppen och även eleverna som ingått i Sandells och Anderssons studier är inte 
tillräckligt mogna för att diskutera miljöfrågor. 
 
Begrepp som eleverna använder för att förklara de naturvetenskapliga företeelserna är bland 
annat suger och åker istället för transporteras eller avdunstar, och blåser istället för sprids med 
vinden. Detta tyder på dåliga förkunskaper och/eller vardagstänkande. 
Begreppen koldioxid och syre används istället för luft, vilket tyder på ökade kunskaper i 
begreppsbildningen eller rättare sagt ordförrådet, men inte tillräcklig förståelse.  
 
Valet av frågor i elevernas frågeformulär var utformade efter ett tidigare arbete med eleverna. 
Vattnets kretslopp och växtens liv var relevanta frågor som vi hade behandlat tidigare. 
Miljöförstörning hade vi inte behandlat och då jag ville få en helhet på undersökningen med 
liknande relevanta frågor, valde jag att fråga; hur miljöproblem, så som nedskräpning, 
påverkar växter och vatten. Här borde jag möjligen ha valt att sätta en fråga som vi har 
behandlat tidigare för att få större svarsfrekvens på enkätundersökningen. Det kunde t ex varit 
mer relevant att ställa frågan; ”varför källsorterar man?”. Jag hade kunnat få liknande svar på 
en sådan fråga.  
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Intervjun blev kort och informationsfattig, men det gav ändå mycket att studera elevernas 
arbetsböcker och lokala kursplaner. Eleverna har brister i sina kunskaper gällande 
undersökningen för tillfället, men senare delen av läsåret 06/07 kommer de att studera detta så 
det finns kanske ingen anledning att oroas för detta ännu. 

De kanske inte har all kunskap ännu utifrån vad kursplanerna säjer i No-ämnet, men 
läroböckerna är utformade efter kursplanerna så de kommer att få kunskapen. Sedan är det 
upp till eleverna hur väl de uppfattar och lär in utifrån tidigare, ibland svaga kunskaper. Sedan 
står det faktiskt inte bokstavligen att de ska kunna t ex fotosyntesen i årskurs 5 i kursplanen 
för biologi vare sig lokalt eller nationellt Om man däremot tittar på målen för vad eleverna 
ska kunna för årskurs 9, så står det mer ordagrant att de t ex ska kunna fotosyntesen.(Se bilaga 
6, samt Skolverket 2006, nationell kursplan i litteraturdelen). 
 
 

4.2 Avrundning 
Av dessa två undersökningar, samt min undersökning på området framkommer liknande 
resultat. Det finns brister inom No-ämnet i skolan, främst gällande begreppsbilden, då 
förståelsen för orden. Det är ett problem som skolan måste lösa. Jag har framhävt mycket 
negativt men menar dock inte att det finns brister i hela systemet.   
 Något som skulle vara av intresse att forska vidare inom är vad som får eleverna 
intresserade, främst i miljöfrågor. 
 Gällande min undersökningsgrupp kanske de borde gå till skolskogen eller annat skogs- 
eller naturområde oftare och ha några lektioner där för att tydligare se natur och miljö under 
påverkan för att få en förståelse. 
 I Helldén (1994) gällande Ausubels teori pekar han på att eleverna behöver ett 
meningsfullt lärande, förutom den begreppsbildningsutveckling som Piaget vill använda sig 
av. Det meningsfulla lärandet kan fås genom variation i lektioner vilket står i styrdokumenten 
under skolans uppdrag.(Skolverket, 2006). Sandell (2003), talar för att ute-lektioner kan göra 
nytta t ex genom rollspel. Det är ett exempel på meningsfullt lärande med variation i. 
 Naturkunskap skulle kunna ingå i skolans kärnämnen, så som samhällsvetenskapen, då 
lägger man som lärare större vikt på att eleverna ska ha goda kunskaper i ämnet. 
 
• Slutligen, vad har jag då lärt mig av detta examensarbete som kan vara till nytta för min 

kommande roll som lärare? 
 
Att se till kursplanerna för hur man ska lägga upp undervisningen, men kanske inte låsa fast 
sig för hårt vid detta moment. Med tanke på vad jag märkt genom undersökningen, att 
eleverna, trots genom utevistelse i årskurs 1-4, inte har tillräckliga kunskaper ännu, eller 
förkunskaper rättare sagt. 
 
Att inte hänvisa eleverna till vardagliga ord inom naturvetenskapen, då det tar lång tid att 
avvänja eleverna från detta och det kan leda till många missförstånd från min sida som lärare 
och deras sida som elever i att förstå varandra. 
 
Då inte alla eleverna är intresserade av samma områden utifrån ett könsperspektiv, så kan man 
alltid försöka göra sådana lektioner roliga och kreativa och se till att ha varierade 
undervisningsformer.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Frågor 
FRÅGEFORMULÄR, Natur och miljö, Klass 5, HT 2006 
 
1.a. Hur fungerar vattnets kretslopp i burken ? 
Rita gärna en bild för att förklara bättre ! 
 
1.b. Hur fungerar vattnets kretslopp på jorden? 
 
2.a. Vad heter blommans olika delar ? 
Rita en bild och skriv namnen på blommans 4 delar!   
 
2.b. På vilka 4 sätt kan en blomma fortplanta sig? 
 
3.a. Vad behöver en växt för att överleva?(vilka ämnen)  
 
3.b. Hur fungerar FOTOSYNTESEN? 
Rita gärna en bild för att förklara bättre! 
 
4. Hur påverkar miljöförstörning växterna och vattnet på jorden? 
(växthuseffekten, bilavgaser, surt vatten, väder, skogsröjning, nedskräpning mm…) 
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Bilaga 2  
Bedömning 

Sammanställning Resultat av svar       
         

Fråga 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 Betyg 
Flicka 1 Rätt  Obesvarad Rätt Rätt Fel Obesvarad Rätt G 
Flicka 2 Rätt Fel Rätt Rätt Fel Fel Rätt VG 
Flicka 3 Rätt Rätt Rätt Obesvarad Fel Obesvarad Obesvarad IG 
Flicka 4 Rätt Rätt Rätt Obesvarad Fel Fel Rätt G 
Flicka 5 Fel Fel Obesvarad Obesvarad Fel Fel Rätt IG 
Flicka 6 Rätt Rätt Rätt Rätt Fel Obesvarad Obesvarad G 
Flicka 7 Rätt Fel Rätt Obesvarad Fel Obesvarad Obesvarad IG 
Flicka 8 Rätt Rätt Fel Obesvarad Fel Obesvarad Obesvarad IG 
Flicka 9 Rätt Fel Rätt Obesvarad Fel Obesvarad Obesvarad IG 

Flicka 10 Fel Fel Rätt Obesvarad Fel Obesvarad Rätt IG 
Flicka 11 Obesvarad Obesvarad Rätt Obesvarad Fel Obesvarad Obesvarad IG 
Flicka 12 Rätt Rätt Obesvarad Rätt Obesvarad Obesvarad Obesvarad IG 
Flicka 13 Rätt Obesvarad Obesvarad Obesvarad Obesvarad Obesvarad Obesvarad IG 
Flicka 14 Rätt Obesvarad Obesvarad Obesvarad Obesvarad Obesvarad Obesvarad IG 

         
Pojke 15 Fel Rätt Fel Rätt Fel Obesvarad Rätt G 
Pojke 16 Rätt Rätt Fel Obesvarad Fel Obesvarad Rätt IG 
Pojke 17 Rätt Fel Rätt Obesvarad Obesvarad Obesvarad Obesvarad IG 
Pojke 18 Rätt Rätt Fel Rätt Rätt Fel Rätt VG 
Pojke 19 Rätt Rätt Rätt Fel Rätt Obesvarad Obesvarad G 
Pojke 20 Rätt Rätt Rätt Obesvarad Fel Obesvarad Obesvarad G 
Pojke 21 Fel Fel Rätt Obesvarad Obesvarad Obesvarad Obesvarad IG 
Pojke 22 Rätt Rätt Rätt Obesvarad Fel Obesvarad Obesvarad G 
Pojke 23 Obesvarad Rätt Fel Obesvarad Fel Fel Obesvarad IG 
Pojke 24 Obesvarad Rätt Obesvarad Rätt Obesvarad Obesvarad Obesvarad IG 
Pojke 25 Obesvarad Rätt Fel Rätt Obesvarad Obesvarad Obesvarad IG 
Pojke 26 Rätt Rätt Rätt Obesvarad Fel Obesvarad Obesvarad IG 
Pojke 27 Obesvarad Obesvarad Obesvarad Obesvarad Obesvarad Obesvarad Obesvarad IG 
Pojke 28 Fel Fel Fel Obesvarad Fel Obesvarad Obesvarad IG 

         

Flickor 1a  1b 2a  2b 3a 3b 4  
Rätt 10 5 9 4 0 0 5 1-3 = IG 
Fel  2 5 1 0 11 3 0 4 = G   

Obesvarad 1 3 3 9 2 10 8 5-6 = VG 
        7 = MVG 

Pojkar 1a  1b 2a  2b 3a 3b 4  

Rätt 7 10 5 4 2 0 3  
Fel 3 3 6 1 7 2 0  

Obesvarad 3 0 2 8 4 11 10  
         

Totalt 1a  1b 2a  2b 3a 3b 4  
Rätt 17 15 14 8 2 0 8  
Fel 5 8 7 1 18 5 0  

Obesvarad 4 3 5 17 6 21 18  
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Bilaga 3 
Betyg 

Betyg Flickor Pojkar  Totalt 

IG 9 8 17 

G 3 4 7 

VG 1 1 2 

MVG 0 0 0 

 
 
 

Bilaga 4 
Bedömning 
Kommentarer på svar        

Fråga 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 observation 

Flicka 1 Kretslopp?  Bra Fattigt   Djur och mat  

Flicka 2 Kretslopp? Rörledningar Bra Fattigt  Lampor Människan   

Flicka 3 Bra! Kretslopp?       

Flicka 4  Fattigt OK   Bensin Fattigt  

Flicka 5 Fattigt Avlopp    Rätt påbörjat Fattigt  

Flicka 6 Kretslopp?  Bra Fattigt     

Flicka 7   Bra      

Flicka 8 Fattigt        

Flicka 9 Kretslopp? Rätt påbörjat Bra      

Flicka 10  Rätt påbörjat Bra    Fattigt  

Flicka 11 Rätt påbörjat  Bra      

Flicka 12  Fattigt Bra Fattigt     

Flicka 13 Fattigt       Orkade inte 

Flicka 14 Fattigt       Okoncentration 

         

Pojke 15         

Pojke 16       Växter  

Pojke 17  Cola Flaska      Oförståelse 

Pojke 18  Kretslopp?   bra Rätt påbörjat Växter  

Pojke 19     bra    

Pojke 20         

Pojke 21 Fattigt Fattigt Kruka     oförståelse 

Pojke 22 Fattigt Kretslopp?       

Pojke 23  Kretslopp?    Rätt påbörjat   

Pojke 24        Okoncentration 

Pojke 25         

Pojke 26         

Pojke 27        Vägrade 

Pojke 28 Fattigt        

         

Problem Kretslopp Kretslopp Ej alla 
delar 

Fortplantning
? 

Syre/koldioxid Oförståelse Oförståelse  
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Bilaga 5 
Elevsvar 
Elevsvar  1.a Hur fungerar vattnets kretslopp i burken?  
   
Flicka1 När man sätter växten i burken och täjpar för så blir det så varmt så 

det blir ånga. Sen blidas ångan till vattendroppar och så faller dom 
ner på växten.  

+ bild. 

Flicka2 När man sätter blomman i burken så tejpar man för burken så att 
blomman inte ska få luft och ställer den vid fönstret så den får 
näring. Och så blir blomman större och delar sig i olika delar. När 
den är instängd i burken blir det fuktigt och blir små droppar. Solen 
ger mer näring och luft till blomman och så blir det fuktigt åt 
blomman när den är instäng.  

+ bild 

Flicka3 Först vattnar man bloman eller växten och då suger bloman eler 
växten upp de. Och då billdas det vaten dråpar i låket och sen 
dråpar det ner, runt, runt och runt igen. 

+ bild 

Flicka4 Vattnet går runt. Och då behöver inte vattna den mer än första 
gången. 

+ bild 

Flicka5 Man vattnar blommorna lite då och då suger röterna upp vattnet och 
då väkser blomman och blir stor 

+ bild 

Flicka6 Man heler i 1 dl vaten. Sen går det på låket sen ner sen upp och så 
går det runt 

 

Flicka7 Vatnet går unt  
Flicka8 När man stäler burket i ett fönster så kommer solen på den då blir 

det så varmt då rinner vattnet ner till växten då växer den. 
+ bild 

Flicka9 Man vattnar blomman lite grann. Sen åker vattnet runt och blir ett 
kretslopp. Kretsloppet åker runt och runt så blir blomman vattnad 
varje dag 

+ bild 

Flicka10 Vattnet går uppoch ned. Det går upp som ånga sen när det rengnar. + bild 
Flicka11 Vet inte  + bild 
Flicka12 När vi gjorde det i burken så hade vi lite vatten i den. Vattnet är ju i 

jorden sen när vi tog på ett lok och vi tog det i solljus så blev det 
fuktigt och fukten blir vatten. Så går det runt hela tiden. 

 + bild 

Flicka13 Det går runt  
Flicka14 Vattnet åker runt, runt, runt, runt, runt och runt  
Pojke15 Jo det blir onga så det kommer till jorden som ligger i burken. + bild 
Pojke16 Vattnet i burken fungerar nästan lika (syftar på jordens 

vattenkretslopp) bara att fukten från jorden åker upp i taket så 
droppar det ner i jorden igen sen växer växten. 

 

Pojke17 Vattnet sugs upp av jorden i burken sedan snurrar det runt runt  
Pojke18 Tet blir varmt ånga åker till loket blir vatten när det blir tillräkligt 

mycke droppar ner till jorden 
+ bild 

Pojke19 Man vattnar blomman lite grann sen åker vattnet runt och det blir ett 
kretslopp kretsloppet åker runt så blomman blir vattnad varge dag.  

+ bild  
aj aj aj se 
flicka 9…!!! 

Pojke20 Först är det i jorden. Och den blir det ånga i låket. Så droppar det 
ner i jorden igen. 

 

Pojke21 Vattnet åker upp ner upp ner upp ner upp och ner. + bild 
Pojke22 Man vattnar vattnar sen så sugs vattnet upp och sen ner osv. + bild 
Pojke23 Man ?  
Pojke24   
Pojke25 (Har suddat ut…)  
Pojke26 Man häller i vatten och efter ett tag ångas vattnet upp till droppar och 

en droppar det ner igen och så håller det på. 
+ bild 

Pojke27  +bild 
mord… 

Pojke28 Först vattnar man växten sen sugs upp vattnet sen regnar det ner 
typ. ;D 

+ bild 
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Elevsvar  1.b Hur fungerar vattnets kretslopp på jorden?  
   
Flicka1   
Flicka2 Det åker i ett rör som en rinnande flon genom jorden alltså nere i 

marken 
 

Flicka3 Först rännar det och sen suger växten ot sig vatnet. Sen kan jag ige 
mer””” 

 

Flicka4 Det är lika bara att det regnar ner sen.   
Flicka5 DeT är som om man Häller VaTTen i eTT avlopp så riner deT Ner   
Flicka6 När det dlir dima åker vatnet upp till målnen och när det dlir för 

myket vatten i målnet så reng-nar den ner 
+ bild 

Flicka7 Det blir onga som sedan åker upp och hanar i målna  
Flicka8 Himlen suger upp vatten från hav, sjö och sen regnar det ner på 

jorden och ner i jorden rinner vattnet enda ut i två hav, sjö och upp 
på himlen. 

 

Flicka9 Vatten i sjöarna åker upp mot himlen och så rensas det ut och 
kommer ner. 

 

Flicka10 När det rengnar åker vattnet ner. Sen åker det upp som ånga.  
Flicka11 Vet Inte  
Flicka12 Det är nästan lika fast att det är regn.  
Flicka13   
Flicka14   
Pojke15 Det är solen som drar up vatten och blir regen som kommer i 

vattnet om och om i gen 
+ bild 

Pojke16 Vattnet åker från havet eller sjöar upp till molnen sen rengnar 
vattnet ner till havet igen och i skogar så växer skogarna till större 
skogar. 

+ bild 

Pojke17 Vattnets kretslopp fungerar som när man skakar en t.e.x coca cola 
flaska med bara lite colsyra. Colan åker fram och tillBaka som 
vattnet fast i en rund ring ?ord? är skummet i colan när det är 
jordbävning skakas vattnet. 

 + bild  
(coca 
cola) 

Pojke18 Vattenånga åker upp til målnen när målnen blir fulla rängnar det ner 
tillbacka till jorden. 

 

Pojke19 Vattnet från hav och sjöar åker upp till målnen och när målnen blir 
för tunga så regnar det. 

 

Pojke20 Först så blir det ånga och åker upp i målnen. Så börjar det rengna 
och så kommer vattnet ner igen på jorden. 

 

Pojke21 Vattnet går upp ner upp ner.  
Pojke22 Molnen suger upp vattnet från sjöar så faller det ner sen när dom är 

Fulla som kallas regn. 
 

Pojke23 Vattnet i sjö och hav blir vatten ånga och blir måln. Målnen blir 
tunga av regn och rengnar ner på jorden. 

 

Pojke24 Det dugs upp vatten på jorden och åker till himlen. Det åker upp i 
luften och ner på jorden så går det runt luft himmel. 

+ bild 

Pojke25   
Pojke26 Molnen suger upp vatten ur sjöar och hav sen faller det ner på 

jorlden igen. 
 

Pojke27   
Pojke28   
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Elevsvar  2.a Vad heter blommans olika delar?  
   
Flicka1 Blomma, blad, stjälk, rot bild 
Flicka2 Blomma, blad, stjälk, rot bild 
Flicka3 Själva blomman, tagar, sälk bild 
Flicka4 Spröt, själk, blad, röter bild 
Flicka5  bild 
Flicka6 Blomblad, skälk, blad röter bild 
Flicka7 Blomma, skälk, blad, rot bild 
Flicka8 Propiler, själk, löv, gräs bild 
Flicka9 Blommblad, stjälk, blad, rot bild 
Flicka10 Blomman, skelk, blad, rot bild 
Flicka11 Blommblad, skelk, blad, rot bild 
Flicka12 Blommblad, skälk, blad, rötter bild 
Flicka13   
Flicka14 Kan inte!  
Pojke15 Knopp, blad, rott bild 
Pojke16 Vet ej, själk, vet ej, rot bild 
Pojke17 Polen, bloma, själk, blad, rot bild 
Pojke18 Pollen, blad bild 
Pojke19 Blomma, stjälk, blad, rötter bild 
Pojke20 Blad, själk, rötter bild 
Pojke21 Bloma, skälk, blad, kruka bild 
Pojke22 Själk, blad rötter bild 
Pojke23 Ståndare, blad, porer, själk bild 
Pojke24   
Pojke25 ?, ?, ?, blad bild 
Pojke26 Porer, ståndare, stjälk, blad, rötter bild 
Pojke27   
Pojke28 Blad, skälk  
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Elevsvar  2.b På vilka 4 sätt kan en blomma fortplanta sig? 
  
Flicka1 Genom att det blåser ut frö från en blomma och så blir det 

en ny 
Flicka2 Genom att det blåser ut frö från en annan blomma och blir 

en ny blomma. 
Flicka3 ? 
Flicka4  
Flicka5 När man vattnar 
Flicka6 Ett bi komer och ska ta honung och sen fastnar polen och 

ramlar av diet 
Flicka7 När man förökar sig 
Flicka8 ? 
Flicka9 Dom sprider pollen 
Flicka10 Solljus, koldioxid, syre och 
Flicka11 Dom sprider polen 
Flicka12 Ett bi kommer till en blomma och sen åker till en annan. 
Flicka13  
Flicka14 Kan inte! 
Pojke15 En blomma som tappar ett frö som blommar dör eller bllir 

det vind. 
Pojke16 Vet ej 
Pojke17  
Pojke18 Bin suger pollen från en blomma. Tappar. Det blåser, 

pollen faller till marken. 
Pojke19 De sprider pollen. 
Pojke20 Kommer inte ihåg. 
Pojke21  
Pojke22 ? 
Pojke23 ? 
Pojke24 Med djur och vind 
Pojke25 Bin tar pollen från en blomma och tappar pollen. 2?3?4? 
Pojke26 Porer, ståndare, rötter och blad 
Pojke27  
Pojke28  
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Elevsvar  3.a vad behöver en växt för att överleva?  
   
Flicka1 Vatten, solljus, syre  
Flicka2 Vatten, syre, näring, solljus, varmt  
Flicka3 Vatten syre, solljus, endel vinter  
Flicka4 De behöver Solljus, syre, vatten  
Flicka5 Växtnäring, vatten  
Flicka6 Jord, vatten, sol  
Flicka7 Syre, vatten  
Flicka8 Syre, vatten, jord  
Flicka9 Syre, koldioxid, vatten och gödsel, kolhydrat, energi  
Flicka10 Vatten, jord  
Flicka11 Syre, koldioxid, vatten och jötsel, kolhydrat, energi (aj aj aj.. se flicka 9) 
Flicka12   
Flicka13   
Flicka14 Kommer inte ihåg!  
Pojke15 Koldioxid, syre  
Pojke16 Koldioxid, vatten  
Pojke17 Kan ej  
Pojke18 Vatten, solljus, koldioxid  
Pojke19 Koldioxid, solljus, vatten, energi, kolhydrat  
Pojke20 Jord, vatten  
Pojke21   
Pojke22 Solljus, vatten  
Pojke23 Syre, vatten  
Pojke24   
Pojke25 ?  
Pojke26 Syre, vatten  
Pojke27   
Pojke28 Syre, vatten, solljus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 26 - 

 
Elevsvar  3.b Hur fungerar fotosyntesen?  
   
Flicka1   
Flicka2 Den behöver el, ström elektricitet för annars funkar det inte Bild med text 
Flicka3   
Flicka4   
Flicka5 Om man Häller Bensin i vaTTen blir det giftigt Svarat på fel fråga ? 
Flicka6 Syre?  
Flicka7   
Flicka8 ?  
Flicka9 Vet ej  
Flicka10   
Flicka11 Vet inte  
Flicka12 ?  
Flicka13   
Flicka14   
Pojke15   
Pojke16 Vet ej  
Pojke17 Kan ej  
Pojke18 Solljus  
Pojke19   
Pojke20 Vet inte  
Pojke21   
Pojke22 ?  
Pojke23 Det finns fotosyntet i blommans blad. Det kommer koldioxid 

till bladen och det blir syre (tror jag) 
bild 

Pojke24   
Pojke25 ?  
Pojke26 ?  
Pojke27   
Pojke28   
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Elevsvar  Hur påverkar miljöförstörning växterna och vattnet på jorden? 

(växthuseffekten, bilavgaser, surt vatten, väder, skogsröjning, 
nedskräpning)          

  
Flicka1 När det kommer gift i naturen så förstörs växterna och djuren kan inte få 

någon mat då. Om man slänger skräp i naturen så kan djuren äta det och 
då kan de dö! Om någon har förgiftat vattnet kan djuren också dö om 
dom dricker det. 

Flicka2 Bilavgaser kan man få i sig och det är inte bra för lungorna och det är 
absolut inte bra att det kommer i naturen. Om man plockar ett smultron 
och äter det får man i sig avgaser 

Flicka3  
Flicka4 Vattnet blir giftigt. Avgasen från en bil gör lufte oren. 
Flicka5 Om man skräpar ner så dör naturen 
Flicka6 ? 
Flicka7 Vet ej ! 
Flicka8 ? 
Flicka9 Växthuseffekten, bilavgaser, surt vatten, väder, olja mm 
Flicka10 I vattnet dör många fiskar och andra djur. Åvan för vattnen kan många 

djur också dö av skräp. 
Flicka11 Vet inte 
Flicka12 ? 
Flicka13  
Flicka14  
Pojke15 Bilgas förstra skogen Eok natur och djur och mengder av växster och trä 

och vatten som dör! 
Pojke16 Dom blir förstörda, nersmutsade och förorenade och blommorna vistnar. 
Pojke17 Kan ej 
Pojke18 Förorenar vattnet vexterna får inte tillrekligt med energi 
Pojke19  
Pojke20 Det är nedskräpning, bilavgaser och gift i vattnet. 
Pojke21  
Pojke22 ? 
Pojke23 ? 
Pojke24  
Pojke25 ? 
Pojke26 ? 
Pojke27  
Pojke28 Folk slänger burkar på marken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 28 - 

Bilaga 6  
Intervju (samt självstudier) 
Upplysningar från läraren, 5 min 
 
Hur arbetar ni i klassen med naturen och miljön? 
-  Vi kommer att arbeta med häftet Prolema natur och miljöpärmen del 1 (2005) som 

sponsras av företag i kommunen. Detta sker dock inte fören till Vårterminen 2007.  
 
Hur arbetar ni med No i övrigt? 
- Det är främst arbetsböckerna Naturkunskap 5 (2002) som vi utgår ifrån.  
 
Ser du till kursplanemålen när du planerar dina lektioner i No? 
- Ja flera gånger. 
 
Ni har en skolskog, Hur arbetar ni med denna idag? 
- Vi hinner inte med att gå dit lika ofta. Ju äldre eleverna blir, ju mer krävs det i skolan av 

dem, så det finns inte lika mycket utrymme för detta . Men när vi är där så har vi både ute-
lektion och någon lek. 

 
Läraren tittar igenom elevernas frågehäften och kommenterar: 
     ”Jag tror inte att de kommer att klara allt detta, vi har inte arbetat så mycket med natur och 
miljö nu i 5: an.”  

Läraren pekade främst på fotosyntesen och vad en växt behöver för att överleva. 
”Nu har vi arbetat främst med ”Fjällens natur” och ”Kroppen”. Längre fram i 

arbetsböckerna kommer natur- och miljödelen. När eleverna gick i årskurs 4 arbetade vi 
mycket med detta område och där ligger även tyngdpunkten”. 
 
Övrigt 
Jag studerar Prolema-häftet och arbetsböckerna i No (främst natur och miljö delarna), samt de 
lokala kursplanerna (främst biologi). 
 

Innehållet i Prolema-häftet: 
Prolema Natur och miljöpärmen, Elevpärm kommunen, läsåret 05/06, Utges av: Eva 
Rönnblom i samarbete med kommunens olika företag som sponsorer, Alfaprint, Stockholm  
2005. 
 
Kretslopp; att tänka i kretslopp, naturens kretslopp, solen är motorn, energi, naturlagar och 
allemansrätten. 

Grönt är skönt; var finns växterna?, hur fungerar det gröna (sockerfabrik och klorofyll), 
vem behöver växterna?(Vi), näringskedjor, undersöka och forska, samt, vad kan du göra för 
miljön?  

Hur gör djur; om djur, var trivs de?, vad lever de av?, balans i naturen, ekologi 
(människan och balansen), djurens lag och undersöka. 

Natur i retur; Nedbrytare, undersöka och tips för en grönare miljö. 
Inte bara luft: vad finns i luften och hur fungerar den?, Solen som motor i luftens 

kretslopp, Vilka behöver luft?, Koldioxid, havet som stiger, ozonhål, forska och undersöka 
samt tips för en grönare miljö. 

Vått är blått; var finns vattnet och hur ser det ut?, Vem behöver det?, Vatten är olika, 
obalans i vattnet, surhet och pH, reningsverk, fiskerätt och fiskeskydd, forska och undersöka 
samt tips för en grönare miljö. 
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Rymdskepp Tellus; på en farkost, värna om mångfalden, tillsammans jobbar hav, skog 
och luft, barrskogen är markens päls, regnskogen är jordens skafferi och apotek, allt hänger 
samman, jordens kretslopp, agenda 21, undersöka, gör skolan miljövänlig. 

Övrigt; miljömärkningar. 
 

Innehållet i Naturkunskap 5:  
Lärarens bok och Elevernas arbetsbok, Naturkunskap 5 Biologi Fysik Kemi Utges av: 
Bonnier Utbildning i samarbete med AnnCatrin Hjernquist, Kerstin Otterstål och Åke 
Olsson., Elanders Gotab 40020, Stockholm, 2002 
 
Europas sista vildmark; växter och djur i fjällen (främst björkar)(växtens egenskaper, ej 
uppbyggnad och fortplantning endast för sporväxter), olika fjällväxter, sporväxter, bär, 
myrväxter, Alperna och Karl Von Linné. 
 Kroppen; matspjälkning, andning och förbränning, blod, muskler, skelett, fötter, händer, 
tänder, rökning. 
 Våra sinnen; syn, ljus, örat (hörsel och balans), ljus, lukt och smal, känsel och hud, 
Hjärnan (minnet och nerverna). 
 Energi; spara energi, elektricitet, våra energikällor.(batterier, lampor, olja kärnkraft, 
radioaktiv strålning). 
 Kemi och miljö; kemin i köket, kemiska ämnen hemma (sopor och avfall), metaller, surt 
och basiskt (vattenförsurning/övergödning, sopor). 
 Kust och hav; på stranden, skogen i havet (fotosyntesen), djur i havet, Östersjön och 
Medelhavet. 
 
Innehållet i Lokala kursplanen för Biologi, (även hemkunskap och kemi): 
 I ämnet Biologi, gällande ämnets karaktär har skolan som huvuduppgift att skapa intresse 
hos både pojkar och flickor för naturvetenskaperna och visa på hur de utgör en del av 
naturarvet. 
 Biologi är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och betingelser. ”Med 
utgångspunkt i naturupplevelser och iakttagelser skall undervisningen skapa förståelse för 
livets villkor och sammanhangen i naturen… Biologiundervisningen intar en central roll då 
det gäller att hos eleverna utveckla omsorg och respekt för det levande och naturen.” 
 I de moment som skall utföras år 1-4, så ligger tyngdpunkten på växter och djur. 
(Tyngdpunkt ligger även på människan, men detta är inte aktuellt för undersökningen). 
Genom utevistelse bör de lägre årskurserna arbeta med vanligt förekommande växter och 
djur, främst med anknytning till länet. För att få en förståelse för livets villkor och kretsloppen 
i naturen ska de iaktta, undersöka och experimentera. Mångfald i naturen och livsformernas 
beroende av varandra kan visas genom studier av olika ekologiska system. Allt detta leder på 
ett naturligt sätt tillmiljömedvetande. 
 I de moment för år 5, som handlar om växter och djur, skall eleverna studera 
årstidsväxlingar i närmiljön, fåglarnas vanor hur insekter, spindlar, maskar och andra småkryp 
lever året runt. Artkunskap från länet ska repeteras och tilläggas med artkunskap från hela 
landet.  Europas djur och växtliv bör studeras i samband med geografiundervisningen. De ska 
även arbeta vidare med människan, vilket inte är relevant för undersökningen. 
 
Tillägg, egen kommentar: Det som står i de lokala kursplanerna för biologi om människan 
uppfylls dock genom arbetsböckerna för årskurs 5. Likaså om området växter och djur. 
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Uppnåendemål, relevant för undersökningen, år 1-5. Eleven skall efter 5: e skolåret; -känna 
igen några vanligt förekommande växter (och djur) i vår närmiljö, samt lite om deras krav på 
livsmiljö, -kunna ge exempel på livscyklar hos några växter (och djur) och deras stadier. 
 
Tillägg, egen kommentar: Det är alltså bokstavligen inga krav, i det lokala styrdokumentet, på 
att de ska kunna vattnets kretslopp, en växts uppbyggnad och fortplantning, fotosyntesen och 
miljöförstörning. 
 
I ämnet hemkunskap ingår för år 1-5, miljökunskap som moment. Eleven bör då efter femte 
skolåret kunna lära sig värna om miljön genom sortering av avfall, återvinning och 
kompostering. 
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Bilaga 7 
Informationsbrev till föräldrar: (inklusive felstavning i originalet) 
 
Informationsbrev till Årskurs 5, … Skola. 
Hej! 
Jag läser nu min sista termin vid Karlstads universitet och genomför nu mitt Examensarbete. 
Då jag är intresserad av Natur och Miljö, har jag valt att arbeta inom detta område. 
 
Jag skall med er klass genomföra en emperisk undersökning angående era kunskaper i Natur 
och Miljö. 
Vattnets kretslopp, en växt uppbyggnad och fortplantning, samt miljöproblematik. 
 
Det frågeformulär som ni fått är underlag för min undersökning och jag hoppas den ska vara 
lätt att besvara! 
 
Ni har arbetat med detta område tidigare, då jag hade min vfu (verksamhets förlagda 
utbildning) hos er i åk 3 och jag vill se hur era kunskaper har utvecklats sedan sist och om de 
håller måttet mot vad ni ska kunna enligt kursplanen för No-ämnet. 
Jag kommer även att intervjua er lärare. 
 
Era svar som jag samlar in kommer att behandlas under största anonymitet. 
Jag lämnar inte ut era namn, er skola, lärare eller kommun o.s.v. 
Era svar kommer att sammanställas och behandlas som hela gruppens kunskaper tillsammans. 
 
Då ni är under 18 år, måste era föräldrar/vårdnadshavare och lärare godkänna att ni 
medverkar i undersökningen. 
 
LÄMNA ALLTSÅ DENNA LAPP TILL ERA VÅRDNADSHAVARE !!! * 
 
MED VÄNLIG HÄLSNING 
 
Michaela Andersson 
 
Tack för erat samarbete! 
 
*Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska delta i denna undersökning kan du e-

posta mig på: 

  
 
michaela_blia@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


