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Abstract 
 

The purpose of this study is to find out how pupils give expression of a water cycle model and 

if the model causes any misunderstanding. Two problems constitute the starting point for this 

investigation. The first question is: how do the pupils explain the water cycle with the help of 

the jar model (can of glass). The other question is: can the children see any similarities 

between the can of glass and our earth. Qualitative semi structured interviews with seven 

pupils in the ages of 8-9 have been used to show the pupils’ own thoughts and how they 

express them. As an application a model of a can of glass was used during the interviews. The 

result of the investigation shows that every pupil could explain the water cycle in some way, 

most of the pupils rather minutely and in great detail. This even shows that most of the pupils 

could see similarities between the model and our earth but that the model displays some 

misunderstandings. The conclusion of this investigation is that the model is a good instrument 

for the learning processes, but it is important to be sensitive and listen to the pupils’ thoughts 

in order to be aware of possible misunderstandings.  

 

Keywords: Children’s thinking, learning theories, concrete models, water cycle 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur elever tolkar en modell av vattnets 

kretslopp och om den ger upphov till eventuella missförstånd. Undersökningen har utgått från 

två frågeställningar. Den första handlar om hur elever förklarar vattnets kretslopp med hjälp 

av en glasburksmodell. Den andra undersöker om de kan se någon likhet mellan glasburken 

och vår egen jord. För att synliggöra elevernas egna tankar och formuleringar användes en 

kvalitativ semistrukturerad intervju med sju elever i åldrarna 8 – 9 år. Glasburksmodellen 

användes som hjälpmedel under intervjun. Resultatet av undersökningen visar att alla barnen 

kunde förklara vattnets kretslopp på något sätt, de flesta barn mer noggrant och utförligt med 

hjälp av modellen. Det visade sig också att de flesta elever kunde se likheter mellan modellen 

och vår egen jord. Modellen gav emellertid också upphov till några få missförstånd. 

Slutsatsen av detta arbete är att den konkreta modellen är ett bra verktyg för lärandeprocessen, 

men att det är viktigt att vara lyhörd för elevernas tankar så att eventuella missförstånd 

uppmärksammas.  

 

 
Nyckelord: Elevers tankar, inlärningsteorier, konkreta modeller, vattnets kretslopp 
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1. Inledning 
 
I have deep faith that the principle of the universe will be beautiful and simple. Albert Einstein. 

(Sjöberg, 2000, s.61) 
  
Naturvetenskapens mål och mening är att beskriva och förklara verkligheten. För att den ska 

kunna kallas vetenskaplig måste den alltid sträva efter att vara systematisk och fri från 

självmotsägelser. Den kan jämföras med ett stort pussel, där alla bitar ska passa och inga bli 

över. I naturvetenskap är det ofta ett ideal att beskrivningen ska vara så enkel som möjligt. 

Med enkel menar man inte att den nödvändigtvis ska vara lätt att förstå, men att de 

förutsättningar eller antaganden man bygger på ska vara så få och grundläggande som möjligt 

(Sjöberg, 2000 s.60). 

 

Ofta används modeller inom naturvetenskapen för att antyda att man jämför med något annat, 

gärna något som är mera känt. Genom att göra så kan man få en mental bild av vad det 

handlar om och det kan ge idéer till nya samband (Sjöberg, 2000 s.69). Persson (2000), är 

inspirerad av konkret och kreativ naturvetenskap och beskriver hur man kan förändra skolans 

undervisning i naturvetenskap. Eleverna har fått bygga modeller av olika naturvetenskapliga 

begrepp och processer. I uppgiften ingick att visualisera en god förklaring, att åstadkomma en 

modell som var ämnesmässigt korrekt, samtidigt som den ska vara begriplig och intressant. I 

arbetet med att förklara något för andra stimuleras elevernas lust att lära enligt Persson.  

 

Varför ska man ”bygga” begrepp? Persson uppger bland annat att ett övergripande mål för 

skolans NO-undervisning är att man vill väcka elevernas intresse för naturvetenskap. Ett 

varierat arbetssätt med delar av praktiskt estetiska inslag ger inte bara fler elever chansen att 

intressera sig för naturvetenskapliga fenomen, det gör det också möjligt att hålla intresset vid 

liv. Eftersom ämnena i sig är abstrakta, så är det konkreta byggandet av modeller ett arbetssätt 

som går att variera och gör skolarbetet mer begripligt och lustfyllt, poängterar Persson (ibid). 

Många modellbyggen ger också möjligheter att skapa helheter t ex när vattnets kretslopp 

visualiseras i en glasburk. Istället för att alla elever gör samma sak, kommer eleverna att stöta 

på utmanande problem utifrån sin egen individuella förförståelse. Vid byggande av modeller 

kan även fler elever bli kreativa och delaktiga, menar Persson. 

 

I många skolsalar i såväl grundskola, gymnasieskola som högskola hittar man en modell som 

består av en flaska eller glasburk där man har planterat en växt i jord och vattnat den. Därefter 
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har man tillslutit burken eller flaskan och låter den stå ljust. Man har tillverkat ett ekosystem i 

miniatyr. Denna modell finns beskriven i olika läromedel, t ex Försök med biologi (Persson, 

2000 s.154-155). Jag väljer att kalla modellen för glasburksmodellen i mitt arbete.  

 

Glasburksmodellen som åskådliggör vattnets kretslopp är en intressant visuell och konkret 

bild som man kan följa under en lång tid. Med det menar jag att eleverna kan undersöka den i 

klassrummet och göra observationer hur det går för växten inuti glasburken. 

Glasburksmodellen kan ge eleverna en bild av hur vår jord och vårt ekosystem fungerar.  

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur modellen stödjer elevernas lärande och 

förståelse av vattnets kretslopp. Jag vill göra denna undersökning för att som blivande lärare 

få en förståelse för hur barn tänker och ta reda på vilken behållning de har fått av en 

undervisningsmetod med en modell som verktyg för lärandeprocessen. Samtidigt vill jag 

också undersöka i vilken utsträckning eleverna kan dra slutsatser och tillämpa kunskaperna de 

eventuellt tillägnar sig genom arbetet med glasburksmodellen.  

1.2 Bakgrund  

1.2.1 Styrdokument 

I grundskolans kursplan (2000) är ett av strävansmålen för de naturorienterande ämnena att 

utveckla förmåga att se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller. Inom de 

naturorienterande ämnena utgör modeller verktyg för att synliggöra och bearbeta frågor och 

känslor som uppstår i kontakt med naturen, den egna kroppen och med tekniken. Modellerna 

ger också möjlighet att skapa nya frågeställningar och hypoteser. Ett av målen som eleven ska 

ha uppnått i slutet av femte skolåret är: 

 

• Ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det 

naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier 

liksom å andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor.(s.3) 

 

1.2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt görs nedslag i litteraturen för att få reda på vad som tidigare skrivits om hur 

elever lär sig och om vilka inlärningsteorier som stödjer en undervisning där man använder 

sig av modeller.  
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1.2.3. Howard Gardner  

Gardner (1994) beskriver multipelintelligensteorin, som bygger på psykologisk och biologisk 

forskning. Han hävdar att ”intelligens” är förmågan att lösa problem eller att framställa 

produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang. Dessa talanger går inte 

att mäta med standardiserade skriftliga eller muntiga tester som till största delen grundas på 

logisk och skriftlig förmåga.  

 

Han har avgränsat sju olika intelligenser: lingvistisk, musikalisk, logisk/matematisk, 

visuell/spatial, kinestetisk, reflekterande och social intelligens. Gardner menar att människan 

har utvecklats till en varelse med ett flertal intelligenser, en flexibel intelligens på olika sätt. 

Han tror inte på någon allmän förmåga, utan att var och en av oss innehar samtliga 

intelligenser, men i olika utsträckning.  

 

Gardner beskriver vilka insikter vi kan vinna genom att anlägga olika perspektiv på kognition, 

som t ex när man ser barn bygga konstruktioner med klossar får man goda insikter i deras 

spatiala och kinestetiska begåvning. Gardner menar att man kan få fylliga bilder av barns 

intellektuella profiler, om man studerar dem medan de löser problem med hjälp av ett rikt 

varierat och intressant material i en stimulerande miljö. Man observerar även resurser som är 

utvecklingsbara och sidor som är mindre utvecklade och som kan behöva särskilt stöd. 

 

Gardner har på senare tid lagt till en åttonde och nionde intelligens, nämligen natur- och 

existensintelligens (Precht, 2006). Men forskare har inte kunnat visa att de intelligenserna har 

”en särskild plats i hjärnan”. Gardner poängterar att hans multipelintelligensteori inte är säkert 

giltig i vetenskaplig mening, den måste granskas och testas noga inom varje specialområde. 

Enligt Gardner finns det de som förkastar hans teori om multipla intelligenser. Till sitt försvar 

hänvisar Gardner då till att han tror att det tar för mycket tid i anspråk att omsätta teorin i 

praktiken eller så tycker motståndarna till multipla intelligenser att det är bra som det är. 

Gardner anser dock att sättet man lär sig på och hur man lär sig bör vara flexibelt och anpassat 

till de olika individerna.  

Sammanfattningsvis finner jag att Gardners syn på multipla intelligenser ger argument för 

undervisning med hjälp av glasburksmodellen, eftersom den ger elever möjlighet att tillägna 

sig kunskap på olika sätt. Gardner menar att man lär sig på olika sätt och att den visuella 

intelligensen är en inlärningsväg. Denna skapar en visualisering av vattnets kretslopp som 
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man kan studera med hjälp av glasburksmodellen. Ett muntligt berättande om något abstrakt, 

som vattnets kretslopp kring en synlig modell, borde kunna underlätta för eleverna förståelse. 

 

1.2.4 Dunn & Dunn 

Boström (2006) redogör för det amerikanska forskarparet Dunns modell om inlärning, The 

Dunn & Dunn Learning Styles Modell. Deras definition av inlärningsstilar har en direkt 

anknytning till konkreta undervisningssituationer, som hur en individ koncentrerar sig, 

processar och bearbetar nytt och svårt material. Deras 30-åriga forskning visar att det finns 20 

olika faktorer, vilka har en direkt betydelse för inlärningen. Dessa faktorer är indelade i fem 

olika områden eller stimuli: 

 

• Miljömässigt: ljud, ljus, temperatur och möbler 

• Emotionellt: motivation, uthållighet, ansvar, behov av inre eller yttre struktur 

• Sociologiskt: ensam, i par, i små grupper eller i team, med en ledare, eller olika 

grupperingar 

• Fysiologiskt: perceptuell styrka, biorytm (tid), behov av intag, rörelsebehov 

• Psykologiskt: Analytisk/holistisk, Vänster eller höger hjärnhalva, 

impulsiv/reflekterande 

 

Dunns & Dunns forskning visar att elever presterar bättre ju fler faktorer som tillfredställs. De 

flesta individer har mellan 6 – 14 faktorer som är viktiga för deras lärstil. Alla individer lär sig 

mest genom sin egen lärstil och inlärningpreferenser. Det vill säga att ingen lärstil är bättre 

eller sämre än någon annan. Boström menar i artikeln att inlärningsstilar handlar om en 

individs unika sätt att lära sig och hur pedagoger kan använda lärstilar som en plattform för att 

individualisera sin undervisning och därmed effektivisera lärandet. 

 

Jag tolkar det som att Dunns & Dunns teorier om olika lärstilar också ger argument för att 

undervisning om vattnets kretslopp med hjälp av glasburksmodellen är en intressant metod. 

För mig är främsta skälet att eleverna får möjlighet att lära med fler sinnen. Jag tycker att 

deras motiv som har med det fysiologiska att göra och där perceptionen är en av faktorerna är 

ett av de starkaste argumenten. Det vill säga egentligen handlar det om samma argument som 

Gardners visuella intelligens, man varseblir och synliggör något, i detta fall vattnets kretslopp.  
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1.2.5 Jean Piaget 

Piaget (1896-1980), var en schweizisk pedagog, filosof, kunskapsteoretiker, biolog och 

utvecklingspsykolog. Under en tjänst vid en skola i Frankrike, blev han intresserad av 

intelligens, hur den kan mätas, men framförallt hur den kan utvecklas. Där utförde han sina 

första experiment i utvecklingspsykologi. (Wikipedia, 2006).I sitt arbete fann Piaget att ett 

barns felaktiga svar kunde ge väl så mycket information om dess tänkande som deras rätta 

svar. Han blev därför intresserad av det enskilda barnets logik. Han kallade denna metod för 

Den kliniska metoden där han i samtal (alltså inga tester) med barnet försökte komma fram till 

hur de resonerade. Han använde flera olika metoder för sina studier, men alla var kvalitativt 

inriktande. Piaget metodiska sätt att närma sig barns tänkande är fortfarande aktuellt (Sjöberg, 

2000 s.279). 

 

Piagets elevperspektiv 

Piaget kallar sin teori för konstruktivistisk, han tänker sig att kunskapen växer fram i samspel 

mellan biologisk mognad och aktiv konstruktion (Sjöberg, 2000 s.281).Man kan plocka ut tre 

huvudkomponenter i Piagets teori, idén om jämvikt genom självreglering, tanken att 

människan till sin natur är nyfiken och vetgirig och föreställningen om tankestrukturer. 

Läraren kan till exempel fråga vad eleven tror skall hända i ett experiment. Eleven kan 

formulera en liten teori och göra en hypotes. Om detta sedan inte stämmer med vad som 

egentligen händer, störs jämvikten i elevens tänkande och det kan leda till att eleven blir 

nyfiken och intresserad av att få reda på varför det inte stämde. En störning i jämvikten kan 

var en sporre till lärande, menar Piaget (Andersson, 2001 s.10). Med andra ord, när det blir en 

konflikt i elevens tänkande så kan det utmana elevens tänkande så att denne upptäcker nya 

samband. 

 

Tankestruktur 

Piagets utgångspunkt är att intelligensen är biologiskt grundad, men förutsätter tankestruktur. 

När tankestrukturerna är verksamma (konstruerar) tänker vi, löser problem, förstår, minns, 

begriper, varseblir mm. Begrepp, uppfattningar, och minnesbilder är aspekter av 

tankestrukturernas aktivitet. Enligt Piagets uppfattning så har vi varken begrepp eller bilder 

lagrade i hjärnan, utan vi har strukturer som konstruerar vårt tänkande, vad vi uppfattar, 

minns etc. (Andersson, 2001 s.10). 
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Enligt Piaget genomgår barns tänkande olika stadier innan det är helt utvecklat. Det leder till 

att barn tänker annorlunda än vuxna. Piagets stadieteori går ut på att utvecklingen sker i en 

viss ordningsföljd. Man kan inte hoppa över något steg och stadierna bygger på varandra 

(Sjöberg, 2000 s. 284).  

 

Barns förklaringar 

Piaget hör till de forskare som har haft stort inflytande för forskningen om hur barn tolkar 

händelser i omvärlden och formar sina teorier om naturvetenskapliga fenomen (Helldén, 1994 

s.7). I Piagets studier beskrivs bl a hur barn förklarar olika händelseförlopp. I det 

preoperationella stadiet (2 – 7 år) kan förklaringarna vara magiska, d v s världen är bara sådan 

den är, t ex båtar flyter, flugor flyger för att de är skapade så att de gör det. Förklaringar kan 

också vara teleologiska, vilket betyder att barnen förklarar händelser genom att de har ett mål 

eller en avsikt, t ex en sten faller till marken för att den vill komma närmast marken, som är 

det naturliga stället för stenar. Efterhand som barnet utvecklas blir förklaringen allt mer av 

naturvetenskaplig karaktär (Sjöberg, 2000 s. 285). 

 

Piaget anser att den enskilda individen måste konstruera vardagsföreställningar, att det inte är 

på förhand givet vad som finns där från början. Om man studerar barnteckningar ser man att i 

en viss ålder, kan det t ex finnas en skorsten som pekar vinkelrätt ut från ett snedtak. Barnen 

definierar upp och ner direkt från sin egen erfarenhetsvärld, utan någon förståelse av att 

vågrätt och lodrätt utmärker själva rummet (Sjöberg, 2000 s. 286). Helldén (1994 s.90) menar 

att man får godta barnens formuleringar som ett verktyg för att förstå och beskriva omvärlden  

 

Tänkandets innehåll i fokus 

Från Piagets omfattande undersökningar om barns utveckling sammanfattar Andersson att när 

man bedriver undervisning och ska hjälpa någon att nå ett mål bör man börja med att ta reda 

på så mycket som möjligt om hur och vad eleven tänker och vet om det aktuella 

undervisningsinnehållet. Piaget menar att barn kan ha massor av olika vardagsföreställningar 

om naturliga fenomen men att de ofta kan skilja sig från de vetenskapliga. Hittar vi deras 

tankenivå och förställningsvärld kan vi utmana dem på ett lämpligt sätt och skapa intresse 

(Andersson, 2001 s10). 

 

Eftersom Piaget har fått så stor genomslagskraft inom skolans värld, så tycker jag att han är 

mycket intressant att studera. Piagets elevperspektiv ger också argument för att 
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undervisningen med glasburksmodellen är en intressant metod. Därför att praktiska modeller 

engagerar och stimulerar barns tänkande, de kan utmana tidigare uppfattningar och de flesta 

barn är nyfikna av naturen och vill ha förklaring hur saker och ting fungerar. Eftersom barn 

tänker annorlunda än vuxna, så är deras formuleringar när de beskriver t ex vattnets kretslopp 

med hjälp av glasburksmodellen, ”nyckeln” till deras tankevärld, anser jag. Det kan ge mig 

information om var de befinner sig i sin utveckling. 

 

1.2.6 Beskrivningar av barns tankar om naturvetenskapliga fenomen 

Både Piaget (Andersson, 2001) och Helldén (1994 s.104) anser att det är elevernas tolkningar 

av omvärlden som ska vara utgångspunkten i naturvetenskaplig undervisning. Helldén (1994 

s.19) tar upp att det finns gemensamma drag i elevföreställningar om naturvetenskapliga 

fenomen, oberoende av vilket ämnesområde föreställningen gäller: 

 

1. Elevernas föreställningar är individuella. Varje elev tolkar fenomen på sitt sätt utifrån 

sina förutsättningar. Detta bestämmer hur man tar till sig ny information i 

undervisningen. 

2. Ur barnets synvinkel är föreställningar om fenomen i omvärlden logiska och de kan 

komma till en slutsats som inte stämmer ur den vuxnes synvinkel.  

3. Det krävs tålamod och engagemang att påverka elevers vardagstänkande.  

4. Språket har betydelse när man beskriver sina föreställningar. Många ord i 

vardagsspråket har en annan betydelse i ett naturvetenskapligt sammanhang. T ex 

ordet konsument i biologin betyder ju att växten suger upp vatten och mineralnäring 

och i vardagsspråket betyder det att någon handlar eller förbrukar något. Detta kan 

ställa till problem för eleverna. 

5. Många elever beskriver sina föreställningar om omvärlden från en självuppfylld 

utgångspunkt, t ex de kan förklara att växterna har blommor för att de ska vara vackra 

och för att vi ska kunna känna igen dem. 

6. Vanlig ståndpunkt i elevens tankevärld är att det man inte kan se, finns inte. Det kan 

gälla abstrakta fenomen som elektrisk ström, gasformiga ämnen och materiens 

byggstenar. 

7. Elever har en benägenhet att ge en icke materiell företeelse som exempelvis ljusenergi 

och värmeenergi en materiell kvantitet. T ex kan elever säga att växtens gröna delar 

byggs upp av sådant som den får av solen.  
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1.2.7 Undervisning i naturkunskap  

Vad är det man vill uppnå med lektionerna i naturvetenskap? Harlen (1996 s.23) beskriver att 

man vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att föra ett resonemang, att lösa 

problem på ett vetenskapligt sätt i takt med sin intellektuella utveckling och att möta nya 

företeelser och erfarenheter utifrån sina villkor. 

 

Hur gör man då? Vilken är lärarens uppgift? Enligt Harlen (ibid), bör man skapa en nära 

relation med barnen och berika deras miljö med stimulerande material. Att undervisa barn i 

naturvetenskap innebär att forma barnens uppfattning om världen runt omkring dem. Det 

gäller bland annat att kunna hantera och uppmuntra barns frågor och idéer, att få dem att ställa 

frågor, att hjälpa dem att göra iakttagelser och att planera sina undersökningar (Harlen, 1996 

s.5). 

 

Tala och reflektera 

Dimenäs (2000 s.58) ger exempel på stimulerande tillvägagångssätt i undervisningen. 

Dimenäs skriver att det är väsentligt att eleverna känner att innehållet är meningsfullt. För att 

väcka deras engagemang kan man som lärare ställa frågor om vad de tror kommer att hända 

och hur de tänker kring det aktuella fenomenet. Eleverna behöver få möjlighet att tala och 

reflektera över sina föreställningar så att de kan jämföra med andra klasskamraters sätt att 

beskriva sina föreställningar. Det förutsätter ett tryggt klasssrumsklimat där de vågar uttrycka 

sina tankar och dela med sig av dem. I likhet med Helldén (1994) anser Dimenäs att språket 

har en stor betydelse för kunskapsutvecklingen. 

 

Skapa meningsfulla situationer 

Dimenäs fortsätter med att man kan skapa meningsfulla situationer genom att t ex utgå från 

elevernas egna upplevelser t ex berättelser, vardagshändelser mm, som knyter an till 

ämnesområdet. Helldén (1994 s.122), menar på samma sätt att elevernas tänkande utmanas 

genom konkreta iakttagelser och experiment och att det kan skapa meningsfullhet i 

undervisningen.  
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1.2.8 Barns tankar om vattnets kretslopp 

Kunskapen om elevernas tänkande är avgörande om man ska syssla med framgångsrik 

undervisning om samspelet i naturen (Helldén 1994 s.39). Han gjorde ett odlingsförsök i ett 

tättslutande, genomskinligt terrarium. Några elever fick beskriva sina tankar i intervjuer vid 

fyra tillfällen under år 3 och 4. Inledningsvis fick de förklara vad en växt, t ex en snödroppe, 

behövde för att kunna växa. Vatten, ljus och jord var de vanligaste svaren. Odlingen i ett 

terrarium gjorde att de reflekterade över sitt eget tänkande och därmed fokuserade på flera 

faktorer som att växten troligen behövde syre och näring också. Detta kom till uttryck i 

Helldéns intervjuer på följande sätt: Den får ju ingen luft! Det går inte, det går inte! Den kan 

inte få syre och den kan inte växa! (s, 41) 

 

Av Helldéns studier om elevers föreställningar har framgått att en del elever har svårt att 

uppfatta vattnets avdunstning, eftersom det är svårt att iaktta. En elev ansåg t ex att man måste 

ta av locket då och då för att kunna vattna eftersom växterna har förbrukat det vatten de tagit 

upp. De hade dock på olika sätt uttryckt varför det dröp av fuktighet på insidan av terrariet. 

Efter ett par veckor hade deras tankegångar utvecklats vidare och de förklarade att det var 

imma, frost eller luft. Flera elever beskrev hur vattnet avdunstade efter uppvärmning för att 

sedan regna ner på växterna. Några av eleverna ansåg att vattnet på insidan var ett resultat av 

avkylning. Helldén poängterar att genom att göra olika jämförande undersökningar av vattnets 

kretslopp, t ex att koka vatten och diskutera vad som händer med det, kan ge detta ytterligare 

utmaningar och på så sätt hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande. 

 

1.2.9 Sammanfattning  

Gardner (1994) hänvisar till att man kan anlägga olika perspektiv på kognition, genom att t ex 

bygga en glasburksmodell får eleverna möjlighet att utnyttja olika intelligenser t ex 

lingvistisk, logisk, visuell, kinestetisk, reflekterande, social och naturintelligens. Dunn & 

Dunns forskning (Boström 2006) visar också att det är en fördel om de konkreta 

undervisningssituationerna leder till att eleverna får lära på många olika sätt. Piagets 

(Andersson, 2001) metodiska sätt att närma sig barns tänkande, stöder också min 

undersökning genom de kvalitativa intervjuer som jag har genomfört och då fått insikt i hur 

långt de kommit i sin utveckling. Både Helldén (1994) och Dimenäs (1996) framhåller vikten 

av att i undervisningen utgå från elevernas konkreta iakttagelser och deras egna upplevelser. 

Harlen (1996), tar upp att det man vill uppnå med lektionerna i naturvetenskap är att eleverna 
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ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att föra ett resonemang om naturvetenskapliga 

fenomen. I det här arbetet handlar det om att kunna resonera om vattnets kretslopp med hjälp 

av en glasburksmodell. 

 

Jag anser att de nedslag som gjorts i litteraturen ger stöd för användning av en konkret modell 

(glasburksmodellen) för att utveckla förståelse kring ett naturvetenskapligt fenomen (vattnets 

kretslopp).  

1.3 Frågeställningar 

Min hypotes var att undersökningen skulle komma att visa att många av barnen kunde 

förklara vattnets kretslopp med hjälp av glasburksmodellen och att de kunde se likheter och 

skillnader mellan glasburksmodellen och vår jord, men att det sannolikt hade olika nivåer av 

förståelse. 

Följande forskningsfrågor har jag utgått ifrån: 

1. Hur tolkar barn en modell för vattnets kretslopp? 

2. Vilka missförstånd kan modellen eventuellt ge upphov till? 
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2. Metod 
Under vecka 42, 2006 undervisade jag elever i år 2 – 3 om vattnets kretslopp med hjälp av en 

modell för att tydliggöra ett slutet ekosystem. 14 elever deltog i undervisningen. Lektionen 

inleddes med en film på 10 minuter om vattnets kretslopp och vi följde sedan upp filmen med 

en gemensam diskussion. Jag illustrerade sedan kretsloppet på tavlan och för att förstärka 

kunskapen ytterligare genomfördes experimentet med glasburksmodellen enligt Perssons 

(2002 s.154-155) beskrivning: Vi planterade en växt i en glasburk varefter burken tillslöts och 

vi resonerade sedan kring detta naturvetenskapliga fenomen. Eleverna dokumenterade sedan 

vattnets kretslopp i ett eget tillverkat skrivhäfte genom att skriva en text och rita en bild. 

Några veckor senare intervjuades eleverna enskilt om hur de förklarar vattnets kretslopp och 

hur de tolkade modellen. 

2.1 Urval 

Skolan ligger på landsbygden och har sammanlagt 95 elever från förskoleklass till år 6. 14 

elever går i skolår 2 – 3 och alla tillfrågades om de ville vara med i undersökningen. 7 elever 

lämnade skriftliga positiva besked från sina föräldrar, vilket innebär att bortfallet var 7 elever. 

Alla intervjuade elever var i åldern 8 – 9 år. Det var tre flickor och fyra pojkar, vilket gör att 

båda könens uppfattningar är representerade i undersökningen.  

2.2 Datasamlingsmetoder 

Undersökningen har genomförts med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer (Kvale, 1997) 

utifrån en intervjuguide (se Bilaga 1). Syftet med valet av denna metod var att få så utförliga 

svar som möjligt, för att få insikt i barnens egna tankar. Alla intervjuer har spelats in på 

bandspelare. Litteraturstudier har använts för att ta del av tidigare forskning inom området. 

2.3 Procedur 

Den första kontakten var ett skriftligt meddelande till föräldrarna med information om 

examensarbetet samt förfrågan om att få tillstånd till att intervjua deras barn och spela in 

intervjuerna på en bandspelare. Informationsbrevet (se Bilaga 2) lämnades åter till skolan med 

föräldrarnas påskrift. 

 

För att skapa en trygg och avspänd miljö så att eleverna inte behövde känna sig nervösa inför 

intervjun, inledde jag med frågor om vad de hade gjort tidigare under dagen. Eleverna 

informerades om syftet med intervjun, att det var deras tankar som var viktigast, inte om de 
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svarade ”rätt” eller ”fel”. Jag förklarade att intervjun spelades in på band, för att jag skulle 

kunna komma ihåg deras svar utan att behöva anteckna.  

 

Förberedelserna gjordes i enlighet med Doverborg & Pramling Samuelsson (2000 s.28) som 

betonar att det är av största vikt att respektera barn och barns känslor för att bygga upp en 

positiv relation mellan intervjuare och barn. För att inte bli störda under intervjun satt vi i ett 

enskilt rum med glasburksmodellen tillgänglig på bordet. Inledningen på intervjun tog sin 

utgångspunkt i en för eleven känd situation eller upplevelse: Kommer du ihåg för ett par 

veckor sen när vi tog fram en glasburk, jord och en växt och vi gjorde experimentet med 

glasburken? 

Huvudfrågorna som intervjuerna har utgått ifrån är: 

• Om jag var 7 år och du min lärare, berätta för mig hur skulle du då förklara vattnets 

kretslopp med hjälp av denna glasburk? 

• Kan du se någon likhet mellan glasburksmodellen och vår egen jord? 

 

Frågestunden avrundades med en nedtrappning där eleven tillfrågades om han/hon tyckte att 

det var svårt och om det kändes bra. Eleverna gavs också möjlighet att komplettera och 

komma med frågor. Avslutningsvis berömde jag varje barn med anledning av vad de tidigare 

berättat för mig. Jag försökte få tid att kort reflekterade efter varje intervju: Var frågorna bra 

ställda? Bra följdfrågor? Behövde jag ändra på några frågor? 

 

2.4 Tillförlitlighet 

För att reliabiliteten skulle bli så god som möjligt valde jag att inte berätta vare sig för 

föräldrarna eller för barnen att intervjun skulle behandla vattnets kretslopp. Fjorton elever 

tillfrågades angående medverkan till intervjuerna, varav hälften inte besvarade förfrågan. 

Samtliga intervjuer utfördes i ett bekant rum för barnen utan störningsmoment, vilket t ex 

innebar att ingen annan person kom in i rummet. Alla sju intervjuerna genomfördes på samma 

dag av en och samma intervjuare och med samma intervjufrågor till samtliga barn. 

Följdfrågorna varierade beroende på vilka svar barnen gav. Bandspelaren användes hela tiden 

under intervjuerna som sedan skrevs ut några dagar efter att intervjuerna gjordes. Därefter har 

alla intervjutexter lästs igenom ett stort antal gånger. Först för att få en översiktlig uppfattning 

om vilka typer av svar som eleverna gett och därefter för att i detalj kunna undersöka hur 

barnen besvarat frågorna.  
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3. Resultat 
Målet med denna undersökning var att ta reda på hur elever i 8 – 9-årsåldern förklarar vattnets 

kretslopp med hjälp av glasburksmodellen och om den kan ge upphov till missförstånd. För 

att göra den insamlade datamängden överskådlig har jag valt dessa två frågeställningar som 

huvudkategorier. Namnen är fingerade och intervjuaren betecknas med bokstaven I.  

3.1 Elevers beskrivning av vattnets kretslopp  

Eleverna fick besvara frågor om vattnets kretslopp. Under intervjun bad jag att eleverna skulle 

föreställa sig att jag själv – som intervjuare – var ett barn på 7 år och att de var min lärare. 

Därefter skulle de berätta för mig hur vattnets kretslopp går till med hjälp av glasburken. 

Elevernas svar har placerats in i fyra kategorier: 

Kategori 1. Kan återberätta vattnets kretslopp och använder sig av glasburksmodellen.  

Kategori 2. Kan återberätta men använder sig inte av glasburksmodellen.  

Kategori 3. Kan återberätta fragment.  

Kategori 4. Kommer inte ihåg någonting. 

 

Kategori 1.  

Svaren från tre pojkar och en flicka kan placeras i kategori 1. Här följer ett intressant citat från 

en pojke på 9 år. Han kunde förklara ganska detaljerat om vattnets kretslopp med hjälp av 

modellen:  

 
I: Tar vattnet slut någon gång?  

Johan: Nej. Det åker ner i jorden, upp i blomman, ut ur blomman, upp i glasburken, ner i jorden, och 

så fortsätter det runt så där. (Han visar händelseförloppet med fingret på glasburken).  

I: Vad sa du att växterna, djuren och människor gör? 

Johan: De andas… de andas ut vattenånga.  

I: Och vad händer med molnen sen då? 

Johan: När de blir riktigt tunga så faller det ner… och då regnar det… sen vattnar det jorden… och så 

blir det grundvatten, … sen kanske det forsar ut i någon sjö… sen kanske vi pumpar upp det och vi 

dricker vattnet. Och så ”andas vi upp” det och så kommer det upp till molnen… och sen kommer det 

ner igen… eller så ångar det upp ifrån någon sjö. 

I: Vad är det som gör att vattnet från en sjö ångar upp? 

Johan: Solen värmer och då ångas vattnet upp.  

 

Pojken kunde också koppla begreppen avdunstning och kondensation till sin egen vardag: 

I: Kommer du ihåg när vi andades på handen? 
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Johan: Jaha, det blev fuktigt. Sticker jag in tummen i munnen utan att stöta något, så blir tummen 

varm och fuktig. 

I: Precis, det är samma sak och det kallas för avdunstning. Har du tänkt på något när du duschar? 

Johan: Jag vet, jag brukar se vattenångan! 

 

Här följer att annat citat som visar att en pojke på 9 år har förstått vattnets kretslopp, bland 

annat att vattnet cirkulerar runt hela tiden: 

I: Kan vattnet ta slut någon gång? 

Albin: Nej… för vi har vattnets kretslopp. 

I: Vad är det som sker hela tiden? 

Albin: Man kan säga att det är som ett stort lopp… där man bara åker runt med bilar… fast med det är 

vatten istället (cirkulerar med fingret på glasburken). 

I: Kommer du ihåg när vi andades på insidan av handen? 

Albin: Ja, det blev blött. 

I: Har du tänkt på något när du duschar? 

Albin: Ja, badrumsspegeln blir… immig. 

 

Ytterligare ett exempel är från en 9-årig flicka: 

I: Vart tar vattnet vägen sen? 

Sofie: Ner till rötterna, ner till marken… och så går det runt igen. 

I: Tar vattnet slut någon gång? 

Sofie: Nej, det går runt, runt hela tiden.  

 

Kategori 2. 

En pojke och en flicka gav svar som passar in i kategori 2. Kunde återberätta i stora drag men 

använde sig inte av modellen. Här har jag hämtat ett citat som kommer från en åttaårig flicka:  

I: Vart kommer allt vatten ifrån, egentligen? 

Stina: Det kommer från jorden och så kommer det från rötterna och så stiger ångan upp i luften, sen 

regnar det och så kommer det ner igen… och så går det runt så. 

I: Hur bildas molnen? 

Stina: Av vatten från växterna och människorna. 

 

Ett annat citat kommer från en åttaårig pojke. Han förklarade att vattnet cirkulerar men kunde 

inte förklara vad som händer med övergången mellan vattnets olika skeden dvs. att växten 

andas ut vattenånga: 

I: Vart kommer allt vatten ifrån? 
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Martin: Vart det kommer ifrån vet jag faktiskt inte. 

I: Vart får växten sitt vatten? 

Martin: Under jorden. Växternas rötter suger upp allt vatten… eller det mesta. 

I: Vad gör växten sen då? 

Martin: När den kommer närmare vinden, då sugs ju allt upp med någonting… 

 

Kategori 3. 

En flicka som är 8 år gav svar som passar in i kategori 3. Kunde återberätta fragment av 

vattnets kretslopp: 

I: Vart kommer allt vatten ifrån? 

Karin: Himlen. 

I: Vart i himlen?  

Karin: Från molnen. 

I: Vad kommer från molnen? 

Karin: Regn. 

I: Hur bildas det moln? 

Karin: Vet inte. 

I: Vart hamnar regndropparna? 

Karin: Nere på marken. 

I: Vad händer i marken? 

Karin: … (Kunde inte redogöra för detta, med hjälp av följdfrågor.) 

I: Tar vattnet slut någon gång? 

Karin: Nej. 

I: Vad är det som händer med vattnet? 

Karin: Det går runt hela tiden. 

 

Kategori 4. 

Det var inget svar som hamnade i kategori 4.  

 

3.2 Elevers jämförelse mellan glasburksmodellen och vår jord 

Jag bad eleverna berätta om de kunde se någon likhet mellan glasburken och vår egen jord? 

Elevernas svar har sedan placerats under två kategorier. 

Kategori 1. Förstår att glasburken är en modell av verkligheten. 

Kategori 2. Kan inte koppla glasburksmodellen till verkligheten. 
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Kategori 1 

Svar från fyra pojkar och en flicka blev placerad i kategori 1. Här följer ett exempel på en 

pojke 8 år, som har förstått att glasburken är en modell av verkligheten och förklarat i detaljer 

samt använde sig av modellen hela tiden: 

I: Vad är växten där inne i glasburken? 

Johan: Ett stort träd t ex, en blomma, ett grässtrå och det kan vara många andra saker som lever ute i 

naturen. 

I: Vad är vattendropparna på insidan av glasburken? 

Johan: Moln som regnar ner. Det som är här uppe är moln (pekar under burkens lock) och det här är 

regn (pekar på vattendropparna på insidan av glasburken). Jorden i glasburken är våran mark… berg… 

gräsmattor… grusplaner… asfaltvägar… och en massa olika saker. 

 

En annan pojke 9 år, förklarade modellen så här: 

Albin: Ja, våran jord är ju inte gjord av lecakulor. 

I: Nej, det är sant. 

Albin: Och våran jord är ju mycket större… än den som är i burken.  

I: Ser du någon likhet då? 

Albin: Ja, här är det himlen med moln (pekar på luften i burken) och så ”ramlar” det ner här efter 

kanterna (pekar på vattendropparna på insidan av burken)… och så är det en växt i … den kan man 

jämföra med ett träd eller buske. 

I: Vad är de här vattendropparna på vår jord? 

Albin: Regn. 

I: Skulle man kunna säga att det här är en liten modell av vår jord? 

Albin: Ja, det är lite lättare att förstå. 

 

Pojke 8 år kunde också upptäcka likheter mellan glasburksmodellen och vår egen jord: 

Martin: Färger och ”sånt där”… och jorden i burken finns ju på vår jord. 

I: Vad är vattendropparna på vår jord? 

Martin: Sjöar och hav. 

I: Vad kan det vara innan det kommer till sjöar och hav? 

Martin: Regn. 

I: Vad ska växten visa på vår jord? 

Martin: Växter och träd… 

 



21 

Kategori 2 

Två flickors svar kan placeras i kategori 2. De kunde inte koppla glasburksmodellen till 

verkligheten. Flicka 8 år, svarade så här: 

Sofie: Nja… vet inte. 

I: Vad tror du vattendropparna på insidan av glaset är på vår jord? 

Sofie: Det är ånga… och det kommer mot glaset… så ser man inte riktigt igenom. 

 

Den andra flickan 8 år, kunde inte heller redogöra modellens funktion: 

Karin: Nej, jag vet inte. 

I: Kan växten i burken vara ett träd på våran jord? 

Karin Ja. 

I: Kan jorden i burken vara marken vi går på? 

Karin: Ja. 

 

 

Missförstånd 

Två av eleverna uppvisade ett likartat missförstånd i samband med modellen. Den ena pojken 

uppfattade att syret kommer från ”lecakulorna”: 

 

Johan: (Pojken pekar på ”lecakulorna” under jorden)… dessa kulor har syre i sig och då kommer det 

upp här och då sugs de in här (pekar på växtens rötter)…  

 

Den andra pojken trodde att vattnet kom från ”lecakulorna”: 

I: Vart kommer allt vatten ifrån? 

Calle: Det måste vara från ”lecakulorna” (pekar på lecakulorna)… som ligger under jorden… så blir 

det ånga…  

 

3.3 Sammanfattning  

Alla sju eleverna förknippar begreppet vattnets kretslopp med att vattnet ”går runt hela tiden”, 

att det inte tar slut, utan att vattnet cirkulera hela tiden. Alla hade i någon grad fått en 

förståelse för vattnets kretslopp, men utryckte det på olika sätt. Det var inte någon som inte 

kunde kom ihåg någonting av vad som händer med vattnet i vårt ekosystem. Två av sju elever 

kunde återberätta men använde sig inte av glasburksmodellen. En av eleverna kunde 

återberätta fragment av vattnets kretslopp, med hjälp av många följdfrågor.  
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Fem av sju barn visade att de förstod att glasburksmodellen är en modell av verkligheten. Den 

visuella bilden av vattnets kretslopp gjorde att de kunde förklara ganska detaljerat vad som 

skulle föreställa vad i verkligheten. Två av sju elever kunde inte koppla glasburksmodellen till 

verkligheten. De hade besvärligt att förklara likheten.  
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4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Den semistrukturerade intervjumetoden bedömdes passa bäst, eftersom intervjuaren har 

möjlighet att ställa fördjupade följdfrågor så att elevernas tankar och funderingar kring 

vattnets kretslopp blir synliggjorda. En intervjuguide (se Bilaga 1) användes under intervjun 

som följdes steg för steg, så att alla delar kom med. 

 

Vid intervjuerna upplevde jag att alla eleverna kände att de var utvalda på något sätt. De 

tyckte det var spännande och kände sig stolta över att någon var intresserad av deras tankar. 

Jag upptäckte att frågorna och glasburksmodellen gav upphov till reflektion och användes för 

att beskriva vattnets kretslopp.  

 

Detta arbete bygger på 7 intervjuer och därför kan inte generella slutsatser dras för hur alla 8- 

och 9-åringar tänker. Jag anser att metoden var bra för undersökningen, men för att öka 

generaliserbarheten, borde intervjuer ha gjorts med flera barn för att få ett större underlag med 

ännu rikare material. Detta var också tanken från början, eftersom alla 14 barn i åldersgruppen 

8-9 år i klassen tillfrågades om att delta i undersökningen.  

 

Elevernas förmåga att uttrycka sitt kunnande spelar också roll i intervjuerna. Elever som har 

lätt att uttrycka sig skulle kunna ge en mer nyanserad bild av sin förståelse. Andra elever som 

inte är så verbala skulle kunna tolkas som att de inte har så god förståelse. Min uppfattning är 

dock att tack vare att jag kunde ställa följdfrågor och att eleverna kunde peka och visa på 

glasburksmodellen så hade de möjlighet att visa sitt kunnande på fler sätt än enbart genom att 

svara på huvudfrågorna i intervjun. 

 

Resultaten ger ändå en tillförlitlig bild av det som undersökts, därför att syftet uppnåddes och 

frågeställningarna blev besvarade genom intervjun med eleverna och jämförelser kan dras 

mellan denna undersökning och tidigare forskning. Jag tycker därför att validiteten är 

tillfredställande, därför att undersökningen har gett svar på de frågor som jag har ställt. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur glasburksmodellen fungerar för elevernas 

lärande och förståelse av vattnets kretslopp. Resultatet visar att alla de intervjuade eleverna 

som var i 8 – 9-årsåldern kunde beskriva vattnets kretslopp. De förklarade på olika sätt att 

vattnet cirkulerar hela tiden och att det inte tar slut, utan att vattnet ”går runt, runt hela tiden”. 

 

Fyra av sju elever gav svar som tillhörde kategori 1. De kunde redogöra för vattnets kretslopp 

med hjälp av modellen. Jag reflekterade över att de var fokuserade på den visuella bilden av 

vattnets kretslopp hela tiden under intervjun. De pekade och visade med sina fingrar hur 

vattnet cirkulerade. Eleverna kunde tillämpa kunskaperna som de tillägnat sig genom arbetet 

med glasburksmodellen.  

 

Gardner (1994) menar att man lär sig på olika sätt och att den visuella intelligensen är en 

inlärningsväg. I undersökningen har jag kommit fram till samma resultat, att modellen blir en 

visualisering av vattnets kretslopp. Det hjälper fler barn att få en förståelse, eftersom de kan 

använda fler sinnen vid lärandet. Eleverna kan med hjälp av den synliga modellen berätta om 

något som egentligen är mycket abstrakt, dvs. vattnets kretslopp. Här kan jag se ett samband 

mellan Gardner och Dunn & Dunn, eftersom de hävdar att det är en fördel om många sinnen 

är aktiva vid lärandet. 

 

Fyra av sju elever kopplade också ”avdunstning” och ”kondensation” till sin egen vardag 

även om de inte använde just de vetenskapliga begreppen. Det var intressant att eleverna 

kunde koppla vattenånga till sin egen vardag. Alla fyra elever kom ihåg att vi andades på 

insidan av handen och att vi hade resonerat kring detta naturvetenskapliga fenomen. Flera 

elever beskrev hur t ex badrumsspegeln blev immig i samband med duschning. 

 

Två av sju elever kunde återberätta men använde sig inte av glasburksmodellen, därför 

placerades deras svar i kategori 2. De var inte lika engagerade i sitt sätt att förklara och 

berättade inte lika utförligt som de andra eleverna som använde sig av glasburksmodellen.  

 

En av sju elever kunde återberätta fragment av vattnets kretslopp med hjälp av många 

följdfrågor som ledtrådar, därför hamnade hennes svar i kategori 3. Det kunde bero på att hon 

kände sig lite osäker och tyckte kanske att det var lite nervöst att bli intervjuad. 
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Det var inga svar som hörde hemma i kategori 4, därför att alla kunde återberätta något men 

på olika sätt. 

 

 I grundskolans kursplan (2000) för de naturorienterande ämnena står det: Modellerna ger 

också möjlighet att skapa nya frågeställningar och hypoteser. I min undersökning blev detta 

verklighet då en elev skapade en ny frågeställning: Han ställde en egen fråga som visar att han 

blev engagerad och att han gick vidare i sina funderingar. Pojken gav dessutom ett konkret 

förslag på hur man på ett bra sätt skulle kunna gå ta reda på hur mycket växten ökade på 

höjden: 

 

C: Men växer inte den här något? 

I: Hur skulle vi kunna undersöka det? 

C: Man kanske kan mäta med en linjal en gång i månaden? (Se Bilaga 3) 

 

Persson (2000) förklarar varför man ska bygga begrepp, bland annat att ett övergripande mål 

för skolans undervisning är att man vill ”väcka elevernas intresse för naturvetenskap”. 

Helldén (1994) poängterar att elevernas tänkande utmanas genom konkreta iakttagelser och 

experiment. Det skapar också sammanhang i undervisningen som är meningsfulla. Detta 

håller jag med om, då man genom att bygga ett ekosystem i miniformat med hjälp av 

glasburksmodellen kan visa hur vattnets kretslopp fungerar. Det märktes att barnens tänkande 

stimulerades när jag ställde frågor till dem kring modellen. Jag kunde t ex uppmärksamma 

dem på vattendropparna som bildas på insidan av glasburken. Inledningsvis kom vi in på vad 

en växt behöver för att leva, men det är irrelevant för mitt arbete. 

 

Den andra frågeställningen tog upp om de kunde se någon likhet mellan glasburken och vår 

egen jord. De flesta barn, fem av sju, redogjorde för svar som tillhörde i kategori 1. De gjorde 

ganska detaljerade jämförelser som t ex: Jorden i glasburken är våran mark… berg… 

gräsmattor… I detta exempel visade eleven tydligt att eleven förstår att ekosystemet i 

glasburken är en modell av vår jord och att varje del i burken motsvaras av något på vår jord. 

 

Två av sju elever kunde koppla glasburksmodellen till verkligheten, därför hamnade deras 

svar i kategori 1. Det var svårt att få några utförliga svar av dem. Det verkade som att de hade 

förstått vattnets kretslopp i stora drag, men under intervjun kom det inte fram att de kunde 
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koppla modellen till verkligheten dvs. de kunde inte ge några konkreta exempel på likheter 

mellan modellen och vår jord. 

 

Modellen kunde också ge upphov till missförstånd. Två av eleverna uppvisade ett likartat 

missförstånd i samband med modellen. Den ena pojken uppfattade att syret kommer från 

”lecakulorna” och den andra pojken trodde att vattnet kom från ”lecakulorna”. 

 

Under intervjun hade jag möjlighet att ställa följdfrågor som gjorde att de så småningom 

förstod att vattnet cirkulerar hela tiden. Det var intressant att två barn hade uppfattat att 

lecakulorna skulle ha en väsentlig uppgift i kretsloppet. Det har gjort att jag har reflekterat 

över att som pedagog vara extra lyhörd och försöka förstå hur eleverna tänker när man bygger 

en glasburksmodell, så att man lyfter fram och diskuterar sådana eventuella missförstånd. 

Detta överensstämmer med litteraturen. Som jag har nämnt tidigare i arbetet så menar Piaget 

att barn kan ha massor av olika vardagsföreställningar om naturliga fenomen, men att de kan 

skilja sig från de vetenskapliga. Hittar vi deras tankenivå och föreställningsvärld kan vi 

utmana dem på ett lämpligt sätt och skapa intresse och förståelse (Andersson, 2001). Detta 

håller jag med om att det är grundläggande i all undervisning att eleverna får möjlighet att 

koppla ihop vardagsföreställningar och vetenskapliga begrepp. 

 

4.3 Slutsats 

Undersökningen har gjorts för att som blivande lärare få en ökad förståelse dels för hur barn 

tänker kring vattnets kretslopp och dels för att ta reda på vilken behållning de har fått av en 

modell som verktyg för lärandeprocessen. Mina förväntningar var inte så stora att de skulle 

komma ihåg så mycket, det hade ju trots allt gått en tid mellan undervisningen och 

intervjuerna. Resultatet visar att alla sju barn kunde återberätta de olika händelseförloppen i 

vattnets kretslopp på något sätt, de flesta barn mer ingående och detaljerat med hjälp av 

glasburksmodellen. Alla barn hade ett kretsloppstänkande genom att de bland annat förstod 

att vattnet cirkulerar hela tiden och att det inte försvinner. Resultatet visar att de kunde dra 

vissa slutsatser och att de kan tillämpa kunskaper som de har tillägnat sig genom arbetet med 

glasburksmodellen. Modellen gav också upphov till några missförstånd som synliggjordes 

och som kunde rättas till efter intervjun. 
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Undersökningen har visat att man kan undervisa om vattnets kretslopp i tidig skolålder, det 

gäller att skapa meningsfull undervisning som utgår från deras tankenivå. Undersökningen 

visar att man kan börja redan i 8-årsåldern. Barnen reflekterade över sina erfarenheter och de 

flesta av barnen kunde koppla vattnets kretslopp till sin egen vardag på något sätt. Det gäller 

att utgå från barnens förkunskaper dvs. den nivå barnen befinner sig på och för att förstärka 

lärandet kan man t ex bygga en glasburksmodell som konkretiserar vattnets kretslopp.  

 

Vilka inlärningsteorier stödjer en undervisning där man använder sig av modeller? Genom 

litteraturstudierna har jag kommit fram till att Gardners multipla intelligenser, Dunns & 

Dunns 20 faktorer för lärande, Piaget elevperspektiv, Helldén och Harlen inlärningsstilar har 

en direkt anknytning till konkreta och kreativa undervisningssituationer med experiment som  

t ex glasburksmodellen.  

 

Slutsatsen av detta arbete är att den konkreta modellen är ett bra verktyg för lärandeprocessen, 

men att det är viktigt att vara lyhörd för elevernas tankar så att eventuella missförstånd 

uppmärksammas. 

 

Det skulle vara intressant att återkomma till eleverna efter några månader och göra en 

utvidgad undersökning med bland annat hur mycket – och vad – de kommer ihåg av 

experimentet med vattnets kretslopp i glasburksmodellen.  
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Intervjuguide     Bilaga 1 
___________________________________________________________________________ 

Uppvärmning 
Skapa en trygg miljö så att eleverna blir avspända och inte behöver känna sig nervösa inför 
intervjun, för då kanske de inte svarar så utförligt. Fråga t ex eleverna vad de har gjort tidigare 
under dagen. Informera om syftet med intervjun, varför jag spelar in intervjun på 
bandspelaren och berätta att ingen får reda på vad just de sagt. Berätta att det finns inget rätt 
eller fel, deras tankar är viktigast. Avslutar med om de har några frågor innan bandspelaren 
sätts på. 
___________________________________________________________________________ 

Introduktion 
Bandspelaren slås på.  

• Kommer du ihåg för ett par veckor sedan då vi stod vid… och hela alla stod runt om… 
och jag tog fram… och… och vi gjorde experimentet med glasburken? 

• Vad var det vi gjorde då?  
Målet är att eleven ska nämna vattnets kretslopp eller med egna ord berätta om det. 
___________________________________________________________________________ 

Huvudintervju 
• Om jag var 7 år och du min lärare, berätta för mig hur vattnets kretslopp går till med 

hjälp av denna glasburk! 
Få fram vad de kommer ihåg och hur de använder modellen när de förklarar vattnets 
kretslopp. Vattnet går runt i ett evigt kretslopp. Människor, växter och djur andas. Använder 
eleven sig av begreppen avdunstning och kondensation eller ord och uttryck som kan knytas 
till dessa begrepp.  
Följdfrågor: 
Vart kommer allt vatten ifrån egentligen?  
Vad gör människor, växter och djur? Hur bildas molnen? Vart tar vattnet vägen sen? 
Förklara mer… 
 (Rita en teckning förklara hur det går till, om det är svårt att förklara.) 
Har inte eleven nämnt begreppet avdunstning och kondensation. Fråga om de har hört 
begreppen förut. Koppla till elevens vardag. (Andas på insidan av handen, vatten på spegeln 
när man har duschat) 
 

• Kan du se någon likhet mellan glasburken och vår egen jord? 
Få fram om modellen har gett upphov till eventuellt missförstånd. Kan jag rätta till detta? 
Följdfrågor: 
Växten i burken, vad är det på vår jord? 
Hur kommer det sig att det blir vatten (droppar) på insidan av glasburken? 
Vad är vattendropparna på vår jord? 
___________________________________________________________________________ 

Nedtrappning 
Gå igenom de svar jag har fått och se om jag har uppfattat det rätt. 
Eleven får ev. komplettera och komma med frågor. 
Fråga om de tyckte att det var svårt? Hur det kändes? Ge beröm! 
___________________________________________________________________________ 

Reflektion 
Fundera över hur intervjun gick. Har jag ställt bra frågor? Bra följdfrågor? Behöver jag ändra 
några frågor? Stryka några? Komplettera? 



30 

 
 

      Bilaga 2 
Hej! 
 
Jag heter Annica Henriksson, är 38 år gammal och läser på Karlstads universitet. Jag går nu 
min sista termin på lärarutbildningen och ska snart påbörja mitt examensarbete. 
 
Mitt huvudämne är naturvetenskap och det är inom detta område jag kommer att skriva mitt 
arbete. Jag har valt att skriva om barns tankar kring ett naturvetenskapligt fenomen och för att 
komma åt funderingarna om det så har jag valt att använda mig av en intervju. För att vara 
säker på att få med allt under samtalen så kommer jag att använda mig av en bandspelare. 
Detta band kommer att förstöras efter arbetet. 
 
Nu undrar jag om jag kan få Ert samtycke att intervjua Ert barn. Anonymitet och frivillighet 
garanteras. 
 
Har ni några frågor eller funderingar så får ni naturligtvis kontakta mig via mail: xxx 
Eller via mobil: xxx-xxx xx xx 
 
Jag samtycker till att mitt barn blir intervjuat? Ja_____ Nej____ 
 
Barnets namn: ________________________________ 
 
Förälderns namnteckning: _________________________________ 
 
Återlämnas till skolan snarast möjligt! 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
 
Annica Henriksson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

 
Intervjufrågor     Bilaga 3 

 
Berätta för mig hur vattnets kretslopp går till med hjälp av den här modellen? 
 
Flicka S. 8 år 
Vart kommer allt vatten ifrån, egentligen? 
Det kommer från jorden och så kommer det från rötterna och så stiger ångan upp i luften, sen 
regnar det och så kommer det ner igen… och så går det runt så. 
Hur bildas molnen? Av vatten från växterna och människorna. 
 
Pojke M 8 år  
Vart kommer allt vatten ifrån? Vart det kommer ifrån vet jag faktiskt inte. 
Vart får växten sitt vatten? Under jorden. Växtens rötter suger upp allt vatten… eller det 
mesta. 
Vad gör växten sen då? När den kommer närmare vinden, då sugs ju allt upp med nånting. 
Vart hamnar ”vattnet” sen när det kommer upp i luften? I molnen. 
Vad händer med molnen sen? När de blir så där fulla… då regnar det. 
Vart tar vattnet vägen sen? Det åker ner i jorden igen. Och vart tar vattnet vägen sen? Det går 
till växten igen, så går det runt, runt hela tiden. 
 
Flicka S. 8 år  
Vart kommer allt vatten ifrån? Himlen. Vart i himlen? Från molnen. Vad kommer från 
molnen? Regn. Hur bildas det moln? Vet inte. Vart hamnar regndropparna? Nere på marken. 
Vad händer i marken? Kunde inte redogöra detta, med hjälp av följdfrågor. 
Tar vattnet slut någon gång? Nej. Vad är det som händer med vattnet. Det går runt hela tiden. 
 
Pojke J. 9 år  
Då kunde jag ha förklarat så här… (Pekar på lecakulorna) Dessa kulor har syre i sig, och då 
kommer det upp här och då sugs de in här (pekar på rötterna) och vattnet i jorden drar 
”han”(växten) upp, sen kommer det ut på sidorna, så kanske det nuddar glasburken här 
(Pekar på glasburken… att det kommer ut ur själva kaktusen och ut på sidorna här, (pekar på 
kaktusen)… sen rinner det ner i jorden igen, och så ”dricker han” upp det igen, och tar ut 
det. Tar vattnet slut någon gång? Nej. Vad är det som händer? Det åker ner i jorden, upp i 
blomman, ut ur blomman, upp i glasburken, ner i jorden, och så fortsätter det runt så där. 
Vad sa du att växterna, djuren och människorna gör? De andas… de andas ut vattenånga. 
Och vart tar vattenångan vägen sen? Den åker upp och kan bilda moln. Och vad händer med 
molnen sen då? När de blir riktigt tunga så faller det ner… och då regnar det… sen vattnar 
det jorden… och så blir det grundvatten… sen kanske det forsar ut i någon sjö… sen kanske 
vi pumpar upp det och vi dricker vattnet. Och så andas vi ”upp” det och så kommer det upp 
till molnen… och sen kommer det ner igen… eller så ångar det upp ifrån någon sjö. Vad är 
det som gör att vattnet från en sjö ångar upp? Solen värmer och då ångas vattnet upp. 
 
Har du hört ordet avdunstning någon gång? Nej. Kommer du ihåg när vi andades på handen? 
Jaha, det blev fuktigt. Sticker jag in tummen i munnen utan att stöta något, så blir tummen 
varm och fuktig. Precis, det är samma sak, och det kallas för avdunstning. Har du tänkt på 
något när du duschar? Jag vet, jag brukar se vattenångan! Vad är det som händer på spegeln? 
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Den blir helt immig. Precis, det är det som händer när vi andas också. Jag hade jättevarmt 
vatten på mina fötter, så det ångade av mina fötter.  
 
 

      Bilaga 3 
Flicka S. 9  
Vart kommer allt vatten ifrån? Från den delen (pekar på jorden) och så går det runt, runt 
hela tiden. Vad gör växten? Den växer. Hur får växten vatten då? Typ, när det regnar. Vad är 
det växten har? Rötter som gör att det kommer upp vatten. Vad gör växter, djur och 
människor? Andas och då bilds det ånga. Och vart tar ångan vägen sen då? Den kommer in i 
moln och så blir det regn. Varför regnar det? Händer det något med molnet? Ja, det blir fullt 
av vatten och då rinner det ut. Vart tar vattnet vägen sen? Ner till rötterna, ner till marken… 
och så går det runt igen. Tar vattnet slut någon gång? Nej, det går runt, runt hela tiden. 
 
Kommer du ihåg vad som hände när vi andades på insidan av handen? Ja, det blev blött. Har 
du tänkt på något när du duschar hur spegeln ser ut? Ånga. 
 
 
Pojke A. 9 år 
Det är moln… och så går det ner i jorden (pekar på jorden), och så svettas det upp… och så 
när det blir tjockt så ramlar det ner. Ja, det stämmer i stora drag. Vad gör växten? Suger upp 
vattnet och så kommer det ut för växten andas ut det… det blir vattenånga som stiger. Vad 
blir det av vattenångan? Det blir moln… dom blir tunga och ramlar ner och då regnar det. 
Vart tar vattnet vägen sen? Ner till jorden, så suger växterna upp det… och så kommer det till 
moln igen. Kan vattnet ta slut någon gång? Nej… för att vi har vattnets kretslopp. Vad är det 
som sker hela tiden? Jag vet inte riktigt. det är som ett stort lopp… där man bara åker runt 
med bilar… fast med vatten istället. 
 
Kommer du ihåg att vi blåste på insidan av handen? Det blev blött. Vet du att det finns ett 
annat ord för det? Nej. Har du tänkt på hur badrumsspegeln ser ut när du duschar? Ja, ånga 
på… den blir dimmig. Ja, det kallas för imma.  
 
 
Pojke C 9 år  
Vart kommer allt vatten ifrån? Det måste vara från lecakulorna (pekar på kulorna)… som 
ligger under jorden… så blir det som ånga… Ja, i jorden finns det grundvatten… Vad gör 
växterna? De suger till sig vattnet… hur då? Genom rötterna. Vad gör människor växter och 
djur? Andas. Förklara mer… det blir ånga… och så åker det upp och så blir det vatten… och 
så åker det runt sen. Vad är det som bildas av vattenångan? Moln. Vad händer med molnet? 
Släpper ner det och det blir regn. Vart tar vattnet vägen? Under växterna. Tar vattnet slut 
någon gång? Nej, för att det regnar och folk andas… och så. Hur går vattnet? Det går runt. 
  
Kommer du ihåg att vi andades på insidan av handflatan? Ja, det blir ånga och det blir blött. 
Har du tänkt på hu spegeln blir när du duschar? Ja, den blir immig… när det blir varmt så blir 
det imma. 
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      Bilaga 3 
Kan du se någon likhet mellan glasburken och vår egen jord? 
Flicka S. 8 år  
Nja… vet inte. Vad tror du vattendropparna på insidan av glaset är? 
Det är ånga… och det kommer mot glaset… så ser man inte riktigt igenom… imma. 
Vad är de här vattendropparna på våran jord? De kommer ifrån molnen och där kommer det 
regn. 
 
Pojke M. 8 år  
Färger och sånt där… och jorden i burken finns ju på vår jord. 
Vad är vattendropparna på vår jord? Sjöar och hav… vad kan det vara innan det kommer till 
sjöar och hav? Regn. 
Vad ska växten visa på vår jord? Växter och träd… 
 
Flicka S. 8 år  
Nej. Kan växten i burken vara ett träd på våran jord? Ja… Kan jorden i burken vara marken vi 
går på? Ja… 
Var det bra att vi gjorde experimentet med glasburken. Ja, det var kul! 
 
Pojke J. 8 år  
Vad är växten där inne i glasburken? Ett stort träd till exempel, en blomma, ett grässtrå och 
det kan vara många andra saker som lever ute i naturen. Vad är vattendropparna på insidan 
av glasburken? Moln som regnar ner. Det som är här uppe är moln (pekar på burken) och det 
här är regn (pekar på vattendropparna på insidan). Jorden i glasburken är våran mark… 
berg… gräsmattor… grusplaner… asfaltvägar… och en massa olika saker. 
 
Flicka S. 9 år  
Vad tror du växten är på våran jord? ... Blommor … träd… jorden i burken är våran mark som 
vi trampar på. Vet du hur det kommer sig att det blir vattendroppar på insidan av burken? Jo, 
när vi hällde i lite vatten i burken, så kom det ju till rötterna och då blir det ånga. Och vad 
gör växter, människor och djur? Växer och andas. Vad blir det av vattenångan? Vatten! 
Vad är vattendropparna på våran jord? Regn. 
 
Pojke A. 9 år  
Ja, våran jord är ju inte gjord av lecakulor… Nej, det är sant… Och våran jord är ju mycket 
större… än den som är i burken… Ser du någon likhet då? Ja, här är det himlen med moln 
(pekar på luften i burken) och så ramlar det ner här efter kanterna (pekar på 
vattendropparna på insidan av burken)… och så är det en växt i… den kan man jämföra med 
ett träd eller buske. Vad gjorde människor, växter och djur? Andas. Hur kommer det sig att 
det blir vattendroppar på insidan av glaset då? För när det blir moln här (pekar på burken) då 
rinner det ner här. Vad är de här vattendropparna på vår jord? Regn. Skulle man kunna säga 
att det här är en liten modell av våran jord? Ja, det är lite lättare att förstå. 
 
Pojke C. 9 år  
Vad tror du växten är på våran jord? Ett träd… och jorden kan vara sanden vi går på. Hur 
kommer det sig att det blir vattendroppar av insidan av burken? Vet inte… riktigt. Vad är det 
människor, växter och människor gör? Andas… och då bildas det ånga… och av det blir det 
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imma. Vad händer när vattenångan kommer till glaset? Det blir som ”bubblor” och av det blir 
det regndroppar (pekar på vattendropparna). 
Tycker du att den här glasburken förklarar bra hur vattnets kretslopp går till? Att det här är ett 
miniformat av… jorden. 
Men växer inte den här något? Ja, hur skulle vi vidare kunna undersöka det? Man kanske kan 
mäta med en linjal, en gång i månaden? 
 

 
 
 


