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Sammanfattning
Syftet med denna studie var att ta reda på vad elever i förskoleklass har för förståelse för
experimentet Växten i burken. Det har tidigare gjorts liknande undersökningar som visat på
elevers olika uttryck och kunskaper i området, samt att det har forskats på begreppens viktiga
roll i ämnet och svårigheterna för elever att förstå begreppet fotosyntes. I studien har jag
använt mig av en kvalitativ metod med en fallstudie inkluderande intervjuer, med två killar och
två tjejer i förskoleklass. Resultatet i studien visade bland annat att elevernas föreställningar är
personliga och bygger ibland på tidigare erfarenheter, att eleverna har en god grund för att
förstå vad en växt behöver för att överleva samt att deras begreppskunskap i ämnet inte
uttrycks exakt men en viss förståelse att kunna bygga vidare på senare i skolan finns där.
Nyckelord: fotosyntes, förskoleklass, cellandning, ekosystem, praktiskt experiment, Växten i
burken, begreppsförståelse, biologi, förförståelse.
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1. Inledning
Våra största utmaningar i Sverige och i världen är miljöfrågan, hur vi som människor ska
kunna främja en hållbar utveckling. Och för att lyckas med detta behövs kunskap. Men vad
innebär egentligen hållbar utveckling? Förenta Nationernas avdelning för miljö och utveckling
beskrev begreppet i Our common future 1987: ”Hållbar utveckling handlar om att tillgodose
dagens behov utan att äventyra för kommande generationers möjlighet att tillgodose sina
behov.” (WCED, 1987). För att kunna uppfylla detta behöver vi ha kunskaper om vad det är i
våra dagliga handlingar som påverkar vår miljö, och i det främsta allt levande i vår miljö. En
grundläggande del är alltså att förstå vad det är som gör att vi människor kan leva här på
jorden, eller egentligen vad det är som gör att det finns liv på jorden över huvud taget, och
detta innebär en grundläggande förståelse för fotosyntes, cellandning och ekosystem.
Men vad har egentligen de yngsta eleverna i skolan för förståelse och kunskaper om ovan
nämnda begrepp? Barnen är ju trots allt vår framtid. Det kommer denna studie att synliggöra
genom ett praktiskt experiment som jag valt att kalla Växten i burken. Växten i burken är ett
praktiskt experiment där en växt sätts i en lufttät burk med jord och vatten för att synliggöra
olika ekologiska fenomen såsom fotosyntes, cellandning och ekosystem. Utifrån min egen
erfarenhet, genom att ha prata med andra lärarstudenter samt att själv ha arbetat i förskola och
skola, är det här experimentet ett vanligt inslag i de lägre åldrarna för att försöka konkretisera
några grundläggande företeelser inom ekologin - fotosyntes, cellandning och ekosystem.
Experimentet finns även förklarat och illustrerat i Hans Persson material Försök med NO 1-3
(Persson, 2011). Att använda sig av praktiska arbetssätt motiveras även av Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2016) kursplan för
förskoleklassen samt inom både i biologi, fysik och kemi. Min uppfattning är att fotosyntes är
ett svårt begrepp att förstå, men genom att själv få vara praktisk är det lättare att tillägna sig ny
kunskap.
Det forskningen visar är dels att begrepp som fotosyntes kan vara svåra att förstå (Näs,
2010), men också att yngre elever har större förmåga att lära sig naturvetenskapliga begrepp än
vad som tas till vara på i skolan (Novak & Musondas, 1991). Det jag ville ta reda på i denna
undersökning var vad eleverna har för föreställningar om fotosyntes, cellandning och
ekosystem, vilka kunskaper de har om förutsättningar för att en växt ska kunna leva samt vilka
begrepp eleverna använder i samtal om Växten i burken. Syftet med studien var att få svar på
frågan: Vad uttrycker elever i förskoleklass för förståelse för experimentet Växten i burken?
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1.2 Disposition
Detta arbete är uppdelat i 7 kapitel. Kapitel 1 är den inledning precis ovan som ger en bred bild
av området som arbetet behandlar samt vad det är jag ämnar ta reda på i detta arbete. I kapitel 2
ges en bakgrund som beskriver dels vad läroplanen skriver i området, sedan vad som är
tidigare forskat på i området och till sist vad som framkommit i en liknande undersökning. I
kapitel 3 beskrivs den teoretiska utgångspunkt jag använt mig av i detta arbetet, följt av kapitel
4 där min huvudfrågeställning och mina forskningsfrågor i arbetet presenteras. Hur
undersökningen har genomförts beskrivs i kapitel 5 som är Metod. Resultatet i studien
presenteras i kapitel 6 i kronologisk ordning från intervju 1 till intervju 3. Det sista kapitlet är
kapitel 7 där resultatet diskuteras samt att förslag på vidare forskning presenteras.

1.3 Begreppslista
För att förenkla läsningen av denna text presenterar jag här några begrepp som är viktiga att
förstå.
• Fotosyntes - ”De gröna växternas sätt att av solljus, koldioxid och vatten bilda energirikt
socker samt syrgas” (Pleijel, 2013, s.180).
• Cellandning - I Pleijels (2013) bok benämnt som respiration. ”Den process med vilken vi och
andra organismer frigör energi ur födan. Respiration är en form av kontrollerad
förbränningsprocess och kallas även cellandning eller bara andning” (Pleijel, 2013, s.189).
• Ekosystem - ”Ett stycke natur med allt vad där ryms av djur, växter och abiotiska
förhållanden, exempelvis egenskaper hos mark, vatten och klimat” (Pleijel, 2013, s.179).
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2. Bakgrund
Först i detta kapitel skriver jag i avsnitt 2.1 Läroplan om vilka delar ur kursplanen för
förskoleklassen och i biologi som stämmer in på denna undersökning. Därefter skriver jag i
avsnitt 2.2 om vad tidigare forskning i naturvetenskap pekar på inom området. Till sist redogör
jag för en undersökning av Gustav Helldén som liknar den jag genomfört, detta beskrivs i
avsnitt 2.3 Liknande studie.

2.1 Läroplan
Varje kursplan i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
(Skolverket, 2016) är uppbyggd på samma sätt: först presenteras ämnets syfte följt av ett antal
förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla i ämnet, därefter följer det centrala innehåll
som undervisningen ska behandla och till sist förklaras de kunskapskrav som finns för ämnet.
De två kursplaner jag valt att använda mig av i denna bakgrund är kursplanen för
förskoleklassen samt kursplanen för biologi. Jag har valt att plocka ur de delar ur läroplanen
och dess kursplaner som kan relateras till det aktuella området i den här uppsatsen, alltså
angående praktiska undersökningar om fotosyntes, cellandning och ekosystem. De delar jag
valt att plocka ur kursplanerna är syfte och förmågor, centralt innehåll samt kunskapskrav ur
kursplanen för förskoleklassen samt ur kursplanen i biologi. Eftersom undersökningen är
genomförd i skolans tidigare åldrar är de delar ur kursplanen för biologi från årskurs 1-3, som
alltså är nästa steg efter förskoleklassen.
2.1.1 Syfte & förmågor
I kursplanen för förskoleklassen beskrivs dess syfte och förmågor, där det syfte som relaterar
till det praktiska arbetssättet som undersöks i denna uppsats är att ”Undervisningen syftar till
att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek,
rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska
arbetssätt.” (Skolverket, 2016, s.20). Det syfte som relaterar till fotosyntes, cellandning och
ekosystem är ”Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och
kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa
frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också
ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra
till en hållbar utveckling.” (Skolverket, 2016, s.21). De förmågor i kursplanen för
förskoleklassen som eleverna ska ges möjlighet att utveckla är att ”utforska och beskriva
företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.” (Skolverket, 2016, s.21).
I kursplanen i biologi för årskurs 1-3 beskrivs syftet som relaterar till det praktiska
arbetssättet som undersöks i denna uppsats såhär "Därigenom ska eleverna ges förutsättningar
att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet.” (Skolverket, 2016 s.156). Det syfte som relaterar till fotosyntes, cellandning och
ekosystem i kursplanen i biologi är i princip hela texten då mycket av ämnet handlar om
samspelet mellan natur och människa (Skolverket, 2016). De förmågor i kursplanen i biologi
som eleverna ska ges möjlighet att utveckla är att ”genomföra systematiska undersökningar i
biologi,” och ”använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.” (Skolverket, 2016, s.156–
157).
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2.1.2 Centralt innehåll
I kursplanen för förskoleklassen beskrivs det centrala innehåll som undervisningen ska
behandla. Det som relaterar till det som undersöks i denna uppsats är ”Olika sätt att utforska
företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer,
mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till
exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.” (Skolverket, 2016, s.22) samt
”Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna […],” (Skolverket, 2016, s.23).
Det centrala innehållet i kursplanen i biologi för årskurs 1-3 som jag relaterar till denna
undersökning är ”Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i
ekosystem.”, ”Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna:
avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.”, ”Enkla naturvetenskapliga
undersökningar.” samt ” Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild
och andra uttrycksformer.” (Skolverket, 2016, s.157—158).
2.1.3 Kunskapskrav
Då det inte finns några kunskapskrav för förskoleklassen har jag endast plockat ut
kunskapskrav för årskurs 3 från kursplanen i biologi. Dessa är att ”Eleven kan beskriva och ge
exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.”, ”
Eleven kan […] ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna
iakttagelser.”, ” Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra […] andra typer av enkla
undersökningar som handlar om naturen […] vatten och luft.”, ” I det undersökande arbetet gör
eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.”, ” Eleven dokumenterar dessutom
sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin
dokumentation i diskussioner och samtal.” (Skolverket, 2016, s.160—161).

2.2 Tidigare forskning
Den forskning som presenteras i detta avsnitt grundar sig på sex olika artiklar, avhandlingar
och forskningsöversikter. Utifrån dessa sex texter har jag kunnat se 4 gemensamma rubriker vikten av att börja undervisa i tidiga åldrar i naturvetenskap, begreppens roll, svårigheter i att
förstå fotosyntes samt vikten av att bygga vidare på elevernas förförståelse.
2.2.1 Börja tidigt
Något som påpekas i flera av de vetenskapliga texterna är att börja med naturvetenskapen i
skolans tidiga år. Novak och Musondas (1991) har gjort en longitudinell studie i tolv år med
intervjuer av första- och andraårselever, som visade att eleverna i första klass har större
förmåga och potential att lära sig naturvetenskapliga begrepp än vad som utnyttjas i skolan.
Det visade sig också i deras studie att några få timmar av kvalitativ naturvetenskap i första och
andra klass kan påverka lärandet i ämnet för alla skolår framöver (ibid.).
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Det faktum att det finns en fördel med att börja tidigare med naturvetenskapen i skolan
visar sig även i Tytler och Petersons (2003) undersökning om förstaklasselevers resonemang i
naturvetenskap. Det kommer fram till att det troligen inte finns några medfödda begränsningar
hos barn att resonera i skolans naturvetenskap, och detta motsätter även Piagets stadieteori.
Som läroplanen är uppbyggd nu säger den att vissa saker ska göras i en viss ålder som
överrensstämmer med just Piagets teori, och författarna menar att detta visar på låga
förväntningar på eleverna gällande deras idéer och möjlighet att framföra bevis i
naturvetenskap. Författarna menar att denna studie visar att det faktiskt är möjligt att arbeta
med olika typer av undervisning i de tidigare åren i skolan (ibid.).
Liknande som studien ovan har Kampourakis (2013) kommit fram till att det går att börja
med naturvetenskapen tidigare än vad som görs. Författaren skriver att det finns förutfattade
meningar om att naturvetenskap är svårt, men att eleverna i lägre åldrar borde på börja arbeta
med ämnet. Författaren står bakom att eleverna lär sig naturvetenskapen lättare i äldre åldrar
om de får grunderna i yngre åldrar. Genom att lära ut grundläggande begrepp i lägre åldrar
menar författaren att det skulle vara mer effektiv för lärandet då de flesta begreppsliga
förändringar sker i barnaålder (ibid.).
Den sista texten som skriver om fördelen med att börja med naturvetenskap i tidig ålder är
forskningsöversikten från Vetenskapsrådet (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). Författarna
menar att alla är nyfikna av naturen i början av livet, vilket innebär att det är fruktbart att
genomföra undervisning i naturvetenskap även med mycket unga elever.
Sammanfattningsvis utifrån dessa fyra vetenskapliga texter ser jag att eleverna har en större
förmåga att kunna ta till sig begrepp och företeelser i naturvetenskapen än vad skolan tar vara
på, det är vanligare att vänta med dessa ”svåra saker” tills eleverna är äldre. Det visar sig dock
i forskningen att nyfikenheter som finns hos yngre elever är värd att ta vara på för att
grundlägga ett naturvetenskapligt arbetssätt. Slutsatsen är att eleverna borde få börja arbeta
med ämnet i lägre åldrar då det är till fördel senare i skolåldern.
2.2.2 Begrepp
En stor del i naturvetenskapen är dess begrepp, vilket visar sig i forskningen vara en viktig
faktor för lärande. Novak och Musondas (1991) longitudinella intervjustudie ledde fram till
verktyget concept mapping, även kallat begreppskartor. En begreppskarta är en bild som görs
utifrån något eller några begrepp inom ett visst ämne, i det här fallet naturvetenskap. Genom
denna bild kan olika begrepp tydliggöras och kopplas samman i en karta som visar hur de olika
begreppen relaterar till varandra. Författarna menar att detta verktyg är användbart i
klassrummet istället för arbetsblad med luckor för eleverna att fylla i, och att begreppskartorna
är mer kognitivt engagerande till lärande. Vidare förklarar författarna även att det är skillnad på
killar och tjejer, där tjejer tenderar att ha mindre integrerade och komplexa begreppskartor än
killar, samt att killar ligger före tjejer i begreppsförståelse i skolans högre åldrar. Det
författarna beskriver som resultat i sin studie betonar alltså vikten av att ha en undervisning
som sätter begreppen i naturvetenskapen i fokus, på ett sätt som gör att eleverna lär sig dem för
att själva kunna använda dem även i skolans senare år (ibid.).
Vikten av att använda begreppskartor påpekas i fler forskningsartiklar. Bland annat i Dimec
och Strgars (2017) undersökning av elevers uppfattningar om fotosyntes. De rekommenderar
en användning av begreppskartor i undervisningen för att främja lärandet i naturvetenskap
(ibid.).
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Även i Helldén, Lindahl och Redfors (2005) forskningsöversikt nämns begreppen som
viktiga i ämnet. De menar att begreppsförståelsen bör fungera som utgångspunkt i ämnet, och
att concept cartoons, begreppsteckningar, är särskilt framgångsrikt. Begreppsteckningar är
tecknade figurer som gör utsagor om kända förklaringar till begrepp, där eleverna får välja den
förklaring som låter bäst. Författarna menar att det möjliggör diskussioner om begrepp utan att
eleverna själva behöver säga vad de har för förklaring (ibid.).
Sammanfattningsvis utifrån dessa tre vetenskapliga texter ser jag att författarna påpekar att
begrepp och begreppsförståelse är en väsentlig del av det naturvetenskapliga ämnet. De
förespråkar också något typ av verktyg för att synliggöra och problematisera dessa begrepp för
eleverna.
2.2.3 Svårt att förstå fotosyntes
Naturvetenskapen innehåller som ovan nämnt ett antal begrepp som kan vara svåra att förstå,
ett av dessa är begreppet fotosyntes. I Näs (2010) avhandling om att lära ut fotosyntes i
grundskolan skriver hon att tidigare forskning visar svårigheter för elever att förstå flera
begrepp inom naturvetenskapen och dess ekologi. De begreppen hon nämner är just fotosyntes
samt cellandning och andra ekologiska samband. Elevernas kunskaper om fotosyntes kunde
synliggöras genom att använda konkret växtmaterial, då kunde eleverna uttrycka ett
naturvetenskapligt resonerande (Näs, 2010). Det krävdes alltså ett praktiskt exempel för att
underlätta resonemang och förståelse för det svåra begreppet fotosyntes.
Dimec och Strgar (2017) har ju som huvudfokus i sin undersökning att få syn på elevernas
uppfattning om just fotosyntes, och har kommit fram till många vanliga uppfattningar men
också missuppfattningar. Det de har kommit fram till, med hjälp av denna undersökning, var
att de flesta elever lär sig om fotosyntes på ett sätt som leder till svårigheter att förstå
begreppet, begreppet som författarna ser som avgörande. Några av de missuppfattningar som
författarna lyfter fram att de funnit i studien är att eleverna visade missförstånd om var
klorofyll finns och var fotosyntes sker i en växt, hur energin förvandlas i fotosyntesen, att
rötterna är foderorganen, att solljuset som växten absorberar är mat samt att fotosyntes är något
som växten gör till fördel för människor och djur. Det vanligaste svaret eleverna kom med var
att huvudsyftet med fotosyntesen var att bilda syre, vilket 49 procent av eleverna svarade.
Dessa är några av de mönster författarna funnit i studien. Slutligen menar de att fotosyntes är
svårt och att eleverna inte tycker det är intressant, men att detta dock är grundläggande för att
förstå för att kunna göra kloka beslut i livet (ibid.).
Sammanfattningsvis utifrån dessa två vetenskapliga texter ser jag just fotosyntesen som
kanske den mest grundläggande kunskapen inom naturvetenskapens ekologi, men att eleverna
ofta tycker att det är svårt och ofta missförstår denna viktiga process.
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2.2.4 Bygga på förförståelse
Vikten av att bygga vidare på den kunskapen eleverna redan har påpekas i dels en av
forskningsartiklarna samt i forskningsöversikten. Helldén, Lindahl och Redfors (2005)
beskriver det som att eleverna ska få ett begreppsutbyte snarare än en begreppsförändring och
att detta är framgångsrikt. Med detta menar författarna att man i undervisning bör bygga på
elevernas ursprungliga idéer om begrepp och fenomen, då detta har flera fördelar: det
uppmuntrar eleverna till att vissa av deras idéer är korrekta samt att eleverna inte tvingas
överge sina egna idéer vilket gör ämnet mer relevant och intressant. Detta gör att eleverna har
de egna ursprungliga idéerna i grunden och kan relatera dessa till de nya begreppen som
introduceras (ibid.).
Även Novak och Musondas (1991) lyfter fram vikten av att bygga på elevernas
förförståelse och egna idéer för att främja lärandet. Författarna refererar till ett citat från
Ausubels bok om undervisningspsykologi: ”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.” (Novak &
Musondas, 1991, s.147). Att bygga vidare på vad eleverna redan vet är alltså vad som ses som
den främsta faktorn för lärande.
Sammanfattningsvis utifrån dessa två vetenskapliga texter ser jag att författarna påpekar
vikten av att bygga vidare på vad eleven redan vet, låta eleverna få ha sina egna idéer om
företeelser och begrepp för att sedan utveckla förståelsen med dessa idéer som grund.

2.3 Liknande studie
I detta avsnitt kommer jag att presentera några av resultatet ur två verk av Helldén: en
avhandling från 1992 och en bok från 1994 som till viss del bygger på avhandlingen. Jag halt
valt ha med dessa verk eftersom undersökningen i dem är gjorda på liknande sätt som jag gör
nu, den är dock både bredare i sitt omfång och sträcker sig över en längre tid.
Det första som jag ser som relevant att presentera utifrån Gustav Helldéns bok (1994, s.18–
19) är sju punkter som karaktäriserar elevers föreställningar. Dessa är:
1. ”Elevernas föreställningar är personliga." Det handlar om personliga erfarenheter, hur de
lär sig det nya beror alltså på hur det relateras till förkunskaper.
2. ”Elevföreställningar om fenomen i omvärlden är logiska ur barnets synvinkel.” Barnets
teori fungerar för denne och blir då sann, eftersom denne inte vet det som läraren vet.
3. ”Elevers vardagstänkande är robust och seglivat.” Dessa är svåra att ändra.
4. ”Uttryck i vardagsspråket spelar en central roll för den lärande när hon ska konstruera sina
föreställningar.” Begrepp i vardagen kan betyda annat i naturvetenskapen.
5. ”Eleven beskriver ofta sina föreställningar om omvärlden från en själv- och
människocentrerad utgångspunkt.” Exempelvis att växter känner och att de bestämmer sig
för att tappa löven när den blir trött.
6. ”En vanlig utgångspunkt i elevens tankevärld är att det man inte kan se, det finns inte.”
Exempelvis ämnen i gasform och blommans byggstenar.
7. ”Elever har en benägenhet att ge en icke materiell företeelse som exempelvis ljusenergi
och värmeenergi en materiell kvantitet.” Ett exempel på detta är eleven tänker att blomman
får något av solen som den byggs upp av.

7

Senare i samma bok skriver Helldén (1994) om vad elever i intervjuer sagt att en växt
behöver för att växa. Vatten, sol och jord var ett vanligt svar hos elever som var 5-8 år gamla
men att väldigt få av dessa elever nämnde alla tre behoven (Helldén, 1994). De elever som
nämnde att jorden var en förutsättning förklarade dock att den endast var till för att vara ett
stöd för växten (ibid).
Helldéns bok som beskrev ovan bygger på författarens avhandling om grundskolelevers
förståelse av ekologiska processer, har han skrivit en del om inslag i elevers tankar om
ekologiska fenomen (Helldén, 1992). Ett stycke ur avhandlingen som relaterar till den här
undersökningen handlar om elevers erfarenheter från vardagen för att förstå ekologiska
processer. Det visar sig där bland annat att eleverna har sina personliga tolkningar utifrån sina
tidigare erfarenheter, att det gemensamma för alla elever är att vatten är viktigt för att en växt
ska kunna leva, att växten tar in ljus genom roten (Helldén, 1992). Det visar sig också att
eleverna också förmänskligar växter på så sätt att de refererar dess funktioner med människans,
så som att växten inte kan andas om man stänger in den, de jämför växtens sätt att ta upp
näring med det egna ätandet samt att eleverna jämför utvecklingen från frö till växt med fosters
utveckling (Helldén, 1992). Ytterligare påståenden från eleverna som visar sig i
undersökningen är att eleverna har vissa föreställningar om materiens natur och
transformationer, då :
• eleverna föreslog att de skulle öppna det slutna systemet med en växt för att vattna,
• de tänkte att växten skulle dö av brist på vatten och luft då eleverna fick reda på att det slutna
systemet inte skulle öppnas,
• de trodde att luften i det slutna systemet skulle bli tunnare och tunnare, att den gamla luften
blir till imma, samt
• att vattnet så småningom skulle torka ut och försvinna (Helldén, 1992).
Författaren förklarar dessa resonemang om luften och vattnet med att eleverna i den ålderns
inte har utvecklat begreppet gas. Det sista ur avhandlingen som är relevant för min
undersökning är elevernas sätt att tänka i kretslopp, då eleverna inte kunde tänka sig att en
växt i ett slutet system skulle överleva då vattnet skulle ta slut, eleverna kunde inte se
vattenånga lämna jorden men de såg kondensen (ibid).
Dessa utsagor från elever och Gustav Helldéns punkter som karaktäriserar elevers
föreställningar om ekologiska processer ser jag som viktiga för att kunna jämföra och förstå de
elever jag intervjuar i denna studie.
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3. Teoretisk utgångspunkt
Jag har gjort denna undersökning med utgångspunkt i den sociokulturella teorin. Min
förförståelse kring detta är att jag tror att eleverna har stort utbyte av varandra i en grupp för
nya insikter och lärande. Genom att eleverna får ta del av varandras tankar och idéer samt får
testa att uttrycka sina egna idéer för andra ges möjlighet till lärande. Jag tror även att de frågor
jag ställer till eleverna får dem att kunna uttrycka kunskaper som ligger lite över de kunskaper
de skulle ha uttryckt utan en mer kunnig som stöd.
Lev Vygotskij är den främsta mannen bakom den sociokulturella teorin som har sitt fokus
på utveckling, lärande och språk, och förklarar och hur människor utvecklar förmågor som är
kulturella i sin karaktär så som att resonera abstrakt (Säljö, 2014). I beskrivningen av teorin
framkommer det att interaktion och kommunikation är viktiga nycklar till lärande och
utveckling, samt att människan i början är beroende av frågor och stöttning från den mer
kunnande (Säljö, 2014), ser jag väl stämmer överens med den förförståelse jag beskrev ovan.
Inom teorin finns även begreppet närmaste proximala utvecklingszonen, som handlar om att
nya kunskaper finns inom räckhåll och en mer kunnande kan hjälpa att nå detta (Säljö, 2014).
Författaren beskriver även den nära relationen mellan stöttning och närmaste proximala
utvecklingszonen, vilket gör att jag använde mig av begreppet stöttning i uppsatsen för att
beskriva detta.
De delar ur den sociokulturella teorin som jag använde för att tolka resultatet i denna
undersökning var hur interaktionen och kommunikationen bidrar till att eleverna visar sin
kunskap, samt hur den stöttning jag ger i form av frågor ger eleverna möjlighet att visa sin
kunskap. Detta har jag gjort genom att plocka ut delar av resultatet som jag såg överensstämde
med dessa delar ur sociokulturella teorin, samt förklarade hur jag gjort denna tolkning. Det är
även viktigt att nämna gällande resultatet som presenteras, att resultatet bygger på vad eleverna
faktiskt har sagt under intervjuerna. Jag kan inte komma åt det eleverna inte säger, såsom
elevens tankar och intentioner, i samspelet vi har under intervjuerna, vilket också relaterar till
det sociokulturella perspektivet.
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4. Syfte & frågeställningar
Syftet med detta arbete var att svara på huvudfrågan:

- Vad uttrycker elever i förskoleklass för förståelse för experimentet Växten i burken?
Denna huvudfråga är väldigt öppen och kan innefatta flera olika aspekter, därför valde jag att ta
hjälp av tre avgränsande forskningsfrågor. Dessa är följande:

- Vad har eleverna för föreställningar om fotosyntes, cellandning och ekosystem?
- Vad visar eleverna för kunskaper om förutsättningar för att en växt ska kunna leva?
- Vilka begrepp använder eleverna när de pratar om uppgiften Växten i burken?
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5. Metod
I detta kapitel redogör jag för den metod jag använt för att samla in det material jag behövde
till detta arbete. Jag börjar med att beskriva metoden, kvalitativ fallstudie med intervjuer. Efter
detta beskrivs vilka avgränsningar och urval jag gjort, följt av en beskrivning av
genomförandet från att jag delade ut missivbrev till transkriberingen. Slutligen redogör jag för
de etiska ställningstaganden jag gjort i undersökningen.

5.1 Metod
Den metod jag använde mig av i arbetet var en kvalitativ fallstudie med intervjuer, med
kompletterande teckningar. En fallstudie är en undersökning där ett specifikt fall studeras
(Merriam, 1994), och i det här fallet studeras en grupp av 4 elever i förskoleklass i en
medelstor kommun i södra Norrland i samtal kring Växten i burken. Växten i burken är ett
praktiskt experiment där en växt, i detta fall en murgröna, sätts i en lufttät burk med jord och
vatten för att synliggöra olika ekologiska fenomen såsom fotosyntes, cellandning och
ekosystem. I fallstudien planterade jag alltså en murgröna i en burk precis innan den första
intervjun, och stängde burken vid detta tillfälle. Denna fallstudie är av kvalitativ karaktär där
fokuset är på insikt, upptäckt och tolkning snarare än på att pröva någon typ av hypotes
(Merriam, 1994). Merriam skriver även att alla olika metoder, från test till intervju,
förekommer inom fallstudiens ramar, men i denna studie har jag valt att fokusera på intervjuer.
När jag sedan skrev studiens resultat och diskussion baseras detta både på vad eleverna sagt i
intervjuerna och vad de ritat i teckningarna.
5.1.1 Intervjuer
Totalt genomförde jag tre gruppintervjuer (Eliasson, 2013), bestående av fyra elever. Den
första intervjun handlade om elevernas föreställningar om Växten i burken, vad de trodde
skulle hända. Intervjun började med att jag beskrev burken och hur experimentet skulle gå till.
Därefter fick eleverna rita och färglägga på ett papper med tre olika rutor (se bilaga 2). I den
första rutan (1. Det är) fick eleverna rita hur Växten i burken ser ut just nu. I den andra rutan (2.
Jag tror) fick eleverna sedan rita vad de tror kommer hända med Växten i burken. Den tredje
och sista rutan (3. Det blev) fick eleverna rita och färglägga vid den tredje och sista intervjun.
Efter att eleverna ritat fick de beskriva för mig vad de trodde skulle hända. I den andra
intervjun fick eleverna svara på frågor och prata om vad som hänt sen sist vi tittade på Växten i
burken samt vad en växt behöver för att överleva. Här använde vi oss inte av elevernas
teckningar, utan vi tittade bara på Växten i burken och samtalade utifrån den och mina
förberedda frågor. Under den tredje och sista intervjun fick eleverna bland annat svara på
frågor och prata om hur en växt kan växa. Eleverna fick även till sist rita och färglägga den
sista rutan på papperet som skulle föreställa hur Växten i burken såg ut vid slutet av
undersökningen, samt berätta för mig om detta.
Intervjuerna varierade något i längd, den första intervjun var 18 minuter, den andra var
drygt 12 minuter och den tredje var drygt 17 minuter. Intervjufrågorna finns bifogade som
bilaga (se bilaga 1). Under de tre intervjutillfällena använde jag mig av en delvis strukturerad
intervju, med några frågor jag ville ha svar på men dessa var inte ordagrant förberedda och jag
lämnade utrymme för elevernas intresse (Merriam, 1994).
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5.2 Reliabilitet och validitet
För att öka trovärdigheten i resultatet i denna undersökning gjorde jag överväganden gällande
dess reliabilitet och validitet. Eliasson (2013) beskriver att reliabiliteten handlar om att kunna
lita på att resultaten i en undersökning skulle bli densamma om den genomfördes vid ett annat
tillfälle under liknande förhållanden. Hon beskriver även att det vid en kvalitativ undersökning,
som denna, handlar om att uppgifterna som framkommer i undersökningen är pålitliga och inte
kan missförstås om någon annan tolkar dem. För att jag skulle öka reliabiliteten i denna
undersökning valde jag att spela in alla de tre intervjuer jag genomför. Detta gör att någon
annan skulle kunna tolka uppgifterna i inspelningarna och få ett liknande resultat.
Gällande validiteten beskriver Eliasson (2013) att det handlar om att undersökningen mäter
det vi vill att den ska mäta. Hon beskriver att undersökningen ska kunna generaliseras i fler
miljöer än den som finns i undersökningen. För att öka validiteten i denna undersökning valde
jag att flera gången under intervjun ställa förtydligande följdfrågor eller upprepa det eleven
sagt under intervjuerna, för att jag skulle försäkra mig om att jag fått det svar eleven menat att
säga. Det som också ökar validiteten i denna undersökning är att jag i den avslutande
diskussioner gör jämförelser med det resultat Helldéns (1992; 1994) undersökning givit, som
är en liknande undersökning.

5.3 Avgränsningar och urval
Den skola jag valde att genomföra denna studie på är bekant för mig sen tidigare, alltså var
skolan och klassen ett medvetet genom ett bekvämlighetsurval som passar sig i en sån här
mindre undersökning (Denscombe, 2014). De elever i förskoleklassen jag valde att genomföra
denna studie med valdes ut med en mer slumpmässig metod. Inte alla elever i klassen valde att
i samråd med vårdnadshavare tacka ja till att vara med i studien, och utifrån de som hade tackat
ja sorterade jag dessa i två högar: en hög för killar och en hög för tjejer. Jag valde att dela upp
efter kön då det som jag beskrev i bakgrunden kan finnas skillnader mellan könen, och jag ville
se om jag kunde se någon sådan skillnad. Utifrån detta tog jag slumpmässigt två ur varje hög,
vilket gav mig de fyra elever jag sedan genomförde undersökningen med.
De fyra elever som finns med i denna studie fick fiktiva namn, dessa är Rolf, Viktor, Olga
och Tina.

5.4 Genomförande
Det första jag gjorde var att skriva och dela ut missivbrev (se bilaga 3) till alla 18 elever i
förskoleklassen. Jag fick in underskrift från 15 av 18 elever, varan en av dessa 15 valde att
tacka nej till att delta i studien. Utifrån dessa 14 valde jag slumpmässigt två killar och två tjejer
som deltog i studien. Därefter genomförde jag den första intervjun. Tre veckor senare
genomförde jag den andra intervjun, och ytterligare tre veckor senare genomförde jag den
tredje och sista intervjun. Studien pågick alltså under sex veckor. Alla intervjuer genomfördes i
ett mindre rum som angränsar till elevernas klassrum. Intervjuerna spelades in med hjälp av
QuickVoice på min iPhone, och transkriberades sedan på dator.
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5.5 Etiska ställningstaganden
I detta arbete har jag tagit del av och arbetat utifrån Vetenskapsrådets fyra huvudkrav:
• Informationskravet som kortfattat innebär att ”Forskaren skall informera de av
forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet,
2002, s.7).
• Samtyckeskravet som kortfattat innebär att ”Deltagare i en undersökning har rätt att
själva bestämma över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet, 2002, s.9).
• Konfidentialitetskravet som kortfattat innebär att ”Uppgifter om alla i en undersökning
ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002,
s.12).
• Nyttjandekravet som kortfattat innebär att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer
får endast användas för forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002, s.14).
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6. Resultat
Syftet med studien var att få svar på huvudfrågan Vad uttrycker elever i förskoleklass för
förståelse för experimentet Växten i burken? För att få svar på denna övergripande fråga har
jag genomfört tre intervjuer, som kapitlets avsnitt är uppdelade efter i kronologisk ordning.

6.1 Intervju 1
Den första intervjun började med att jag förklarade vad det hela skulle gå ut på, att eleverna
skulle få hjälpa mig med ett experiment som heter Växten i burken. Jag förklarade att eleverna
skulle få fundera vad som kommer hända i det här experimentet genom att både rita och prata.
Därefter fortsatte jag med att klargöra att jag skulle spela in med min mobiltelefon för att
kunna forska på det här, och påminde om det papper, missivbrev, de hade fått skriva på
tillsammans med deras föräldrar. Jag valde även att förtydliga att det inte fanns några rätt eller
fel när vi jobbade med det här experimentet, utan att det viktiga var vad var och en av eleverna
tror. Slutligen var det dags att förklara och visa Växten i burken! Jag förtydligade vad det var
som fanns i burken — lecakulor, jord, en växt som heter murgröna, lite vatten och luft.
Demonstrativt stängde jag sedan burken, och förklarade till elevernas förvåning att burken
skulle vara stängd för alltid, eller i alla fall fram till sommarlovet. Jag förklarade även var
burken skulle stå, och det var vid en ljus plats utan direkt solljus utom räckhåll för eleverna.
Sedan var det dags för eleverna att börja fundera på vad de trodde skulle hända i den här
burken, genom att först rita hur den ser ut nu och sen rita hur de tror den kommer se ut efter 4
veckor (det dröjde dock 6 veckor tills jag genomförde den tredje och sista intervjun där
eleverna fick rita hur det blev). Eleverna satte igång att fundera och rita, och när de kände sig
färdiga med sina teckningar fick de komma till mig för att förklara vad de trodde skulle hända i
burken.
Den första eleven som förklarade för mig vad hon trodde var Tina, och hon sa att hon
trodde att växten skulle bli jättestor. Därefter förklarade Olga för mig att hon trodde att ”den
här gröna kommer växa mer upp”. Viktor förklarade också att han tror att den ska bli större.
Tina visar sedan på sin bild ”Kolla den har blivit mycket längre så den kommer ur burken”.
Viktor är sedan klar med sin teckning och jag ber honom förklara, då berättar han att den skulle
bli större. Jag frågar om han tror att vattnet och jorden kommer vara kvar, vilket han svarar ja
på. Sedan säger han att jag kommer hälla i mer vatten, men då får jag förklara igen att burken
kommer vara stängd och att jag inte kommer hälla i något mer vatten. Jag passade då på att
fråga igen vad han tror kommer hända med vattnet om jag inte hälla på något mer vatten, och
Viktor svarade då att han tror att det kommer försvinna.
Den sista som är färdig med teckningen är Rolf. Jag sa till honom att jag ser att pinnarna,
alltså stjälken, står uppåt på den första bilden men inte på den andra. Rolf förklarade då att den
på den andra bilden har vissnat. Han trodde att jorden och lecakulorna kommer vara lika. När
jag sedan frågade om vad han tror kommer hända med vattnet och luften förklarade Rolf att
”Vattnet, det kommer ju torka ut, och luften den kommer stanna kvar”.

14

6.2 Intervju 2
Den andra intervjun började med att jag berättade att växten nu stått i burken i tre veckor, och
påminde om att det inte finns några rätt eller fel för eleverna när de pratar om detta. Därefter
fick eleverna sätta igång att fundera och förklara vad de trodde hade hänt med växten sen sist.
Tina sa att den har växt lite och att den har vissnat. Jag frågade henne hur hon kan se att den
har vissnat, och hon förklarade att ”det hänger blad neråt ser det ut som”. Hon sa även att det
ser lite blött ut, och att hon såg att det är något vitt på några av bladen. Näst på tur är Olga, hon
utbrast ”Vad har hänt på den?”. Sedan fortsatte hon att säga att den har växt, samt att det
kommer komma mer, ”det är därför den ligger ner så det ska komma mer uppåt”. Olga sa även
att det har växt långa blad på den. Därefter var det Rolfs tur, han sa att den har vissnat. Jag
frågade även honom hur han kan se att den har vissnat, och han förklarade att ”bladen hänger
mycket neråt”. Sist ut som fick förklara vad som hänt med växten i burken sen sist vi tittade på
den för tre veckor sedan var Viktor, och han sa också att den har vissnat men också att den
blivit lite större. Han förklarade att det är så blött i burken och att man inte ser så mycket. Detta
var alltså kondens på burkens glas.
Jag valde att fråga eleverna mer om kondensen. Jag frågade eleverna om de vet vad det är
där på insidan av glaset som gör att man inte ser in. Tina började förklara vad hon tror, ”det är
det blöta” sa hon. Jag frågade henne då var det kommer ifrån, vilket hon sa kommer från
växten och jorden. Hon sa även att jag kanske har vattnat, varpå jag fick förklara att jag inte har
öppnat burken sen sist men att det var vatten i när vi stängde burken. Tina sa då att det inte var
så förut, alltså med kondens på burken, och hon sa även att det är imma. Därefter var det Olgas
tur, hon visste inte riktigt vad det var för nått på insidan av burkens glas, men hon sa att det har
blivit varmt. Hon uttryckte även frågande ”hur kan det ha blivit blött här?”, och visade kanten
på burken. Rolf visste inte heller vad det var, men trodde kanske att det var imma. Han gissade
på att det kan ha hänt när jag hällde i vatten innan vi stängde burken och att jag spillde på
kanten då. Olga inflikade dock och sa att det inte var så förra gången. Viktor svarade direkt att
det var imma, ”och förra gången när du hedde i vattnet så har det blivit upp. Jag ville att han
skulle förklara detta mer och frågade ”Vattnet har kommit upp…?”, han fortsatte då att säga att
han menar att ”det har blivit för mycket vatten här nere så det har tagit sig upp och så har det
blivit imma. Det har kanske tagit sig upp. Jorden har liksom blivit så blöt att det kommit upp”.
Efter att alla fyra elever har fått förklara vad de trodde att kondensen på insidan av burken var,
noterade Tina att det blivit som sprickor i jorden, och Viktor sa då att ”det är därför det har
tagit sig upp. Jag tror att det är vattnet som har tagit sig upp.”
För att kunna ställa vidare frågor om växtens förutsättningar för att kunna leva ville jag veta
vad var och en och eleverna trodde: är växten död eller lever den? Tina trodde att det är lite
båda, Olga trodde att den lever, Rolf trodde att den är död och Viktor trodde att den håller på
att dö.
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Nästa fråga jag ställde är om det är någon skillnad om en växt står i en burk eller om den
står i en vanlig kruka. Tina sa då att det kanske blir för lite luft i burken så växten inte kan
andas. Olga trodde att det är samma om den står i en kruka eller en burk, och började sedan
prata om kondensen igen. Hon menade då att det kanske är så mycket att vi inte ser vad som
hänt med växten nästa gång. Även Rolf trodde att det är samma om den står i en kruka eller i
en burk. Därefter var det Viktors tur, och han var fortfarande inne på att prata om kondensen:
”När min mamma brukar duscha, då brukar det bli dimmigt på glasrutorna. Då blir det varmt,
så då blir det dimma. Hon duschar mittemellan, då blir det så”. Sedan fortsatte han att prata om
frågan igen, om det är någon skillnad om en växt står i en burk eller om den står i en vanlig
kruka. Han förklarade att den får mer luft i krukan, och det, förklarar han, gör så att växten
kommer upp och växer fortare. Han fortsatte sedan att berätta om sina egna erfarenheter
hemifrån ”Min mamma har en sån här burk, den har inte växt nått. Vi köpte den igår. Den har
bara växt lite grann”. Jag frågade då om han menar att det går snabbare för en växt att växa i en
kruka. Han fortsatte då att förklara att han och hans mamma köpte en utan kruka och en i
kruka, och förklarade och visade med händerna att den i krukan har växt lite mer än den i
burken. Jag avslutade den här frågan med att säga att eftersom det här är ett experiment så vet
man ju inte vad som ska hända, om den kommer leva eller dö. Olga relaterade då till ett
experiment vi gjorde för några veckor sen i förskoleklassen, då vi tog in snö i plastmuggar och
eleverna fick gissa på liknande sätt som teckningen i det här experimentet vad de trodde skulle
hända. Rolf inflikade då att snö inte kan dö.
Min nästa fråga handlade om vad en växt behöver för att kunna leva, och uppmanade
eleverna att de får säga en sak var. Tina började med att säga att den behöver sol, Olga och
Rolf sa vatten, och Viktor sa att den behöver vatten, luft och sol.
Min följdfråga på vad en växt behöver för att kunna leva blev om den här växten i burken
får de sakerna därinne, eller om det är något som saknas. Alla fyra elever svarade i kör att nej,
den får inte allt den behöver. Viktor sa att den bara får lite sol, och att ”om du öppnar den då
blir det lite sol i”. Rolf sa att den inte får vatten, men sa sedan direkt att ”den får nästan
ingenting”. Viktor inflikade och sa att det enda den får är luft vatten och ibland sol. Olga sa att
den varken får vatten, luft eller sol. Tina sa likt Olga att den inte får vatten, sol eller luft.
Min sista fråga var vad eleverna tror har hänt med vattnet och luften i burken. Rolf svarade
att han tror att vattnet har försvunnit, och luften har stannat kvar. Jag frågade honom då var han
tror att vattnet har tagit vägen, varpå han svarade att ”blommor vill ha mycket vatten, och då
har det tagit slut för den tar ju det i sina rötter”. När Viktor skulle svara påminde jag honom om
hans teori om att det har blivit fullt med vatten nere i jorden och att vattnet då har åkt upp. Han
förklarade att luften är kvar för växten får ju luft. Han började sedan prata om att när jag
öppnar burken för att vattna växten så åker lite luft ur, och jag får förklara igen att jag inte har
öppnat burken sen vi stängde den vid förra intervjun. Viktor sa då att första gången jag
vattnade så kom det både ut lite luft och in lite luft. Olgas svar på vad som har hänt med vattnet
och luften var att vattnet har åkt ner till stenarna, alltså lecakulorna, och att luften har åkt ut.
Tina sa att både vattnet och luften har åkt ut. I slutet inflikade även Viktor att ”det jag tyckte
var lite coolt var att det glittrar på sidan”, och menade då solen som reflekteras i kondensen på
insidan av burken.
Jag avslutade denna andra intervju med att förklara att jag kommer att komma tillbaka om
ytterligare tre veckor och kommer låta burken stå kvar i deras klassrum, och att vi då ska titta
på växten i burken igen. Viktor inflikade då att ”då kanske den har växt hit” och visade en bit
längre än vad växten har växt hittills.

16

6.3 Intervju 3
Den tredje och sista intervjun inleddes liknande de andra intervjuerna med att jag förklarade att
jag först hade visat dem burken, sen hade det gått tre veckor och vi tittade på den igen och att
det nu hade gått tre veckor till. Precis som vid den förra intervjun fick eleverna börja beskriva
vad som hänt med växten. Viktor började förklara att ”den har typ vissnat för bladen hänger
ner. Och sen lite mindre vatten, sån här skugga”, vilket jag antog var kondensen han menar.
Sedan fortsatte han med att säga att den kanske beror på att jag vattnar, och jag får även vid
denna intervju påminna om att jag inte har öppnat burken. Tina sa att växten har vissnat och jag
frågade varför, ”den har blivit mörk, för förra gången var den ljus. Bladen har ramlat ner från
den. Den hänger ner”. Viktor flikade in och sa att den har vissnat bort. Rolf sa också att den har
vissnat, och jag frågade honom då hur det har hänt. Han förklarade att ”den har inte fått
tillräckligt med sol, vatten och luft". Jag frågade även om han tror att den har vissnat mer än
vad den hade gjort förra gången, och det tyckte han. När det blev Olgas tur att förklara sa hon
”jag tänker att den kommer växa lite mera. Den åker mot kanten och lägger sig ner. Den andra
kommer mer upp”.
Den andra frågan syftade tillbaka på det några pratade om förra gången, att växten hade
växt. Jag frågade då hur det går till när en växt växer. Viktor började förklara ”att den såhär har
fått jättemycket luft, sol och mycket vatten. Mest vatten, och inte så jättemycket sol för så om
det är lite kvar på kanterna så kan det bli is”. Jag tolkade det som att det som eleverna ser är
kvar på kanterna är kondens. Rolf svarade på frågan om hur det går till när en växt växer att
”den får i sig vatten i rötterna och så, och så tar det dagar för den att växa upp”. Eftersom han
inte nämnde solen, valde jag att fråga hur solen kommer in i växten. Rolf förklarade att ”om
man har den i en burk då lyser den ju inte, fast det är ju bättre att ha den i en kruka”. Tina
förklarade som svar på min andra fråga att ”den behöver sol, vatten luft och att man pratar med
den”. Att man ska prata med växten är inget som nämnts tidigare, så jag valde att fråga vad det
är som händer när man pratar med en växt. Tina förklarade då att ”om den är ledsen kan den bli
glad”. Sist ut att svara på frågan om hur det går till när en växt växer var Olga, och hon svarade
”att växten trycker upp sig själv när det kommer mer vatten i jorden”.
Den andra frågan syftade också tillbaka till det vi pratade om i den förra intervjun, då några
trodde att växten var död. Jag frågade eleverna om växten skulle dö inne i burken, var tar den
vägen då? Försvinner den eller är den kvar? Rolf var först ut att svara på frågan och förklarade
”att den orkar inge mer, den lägger av”. Jag frågade då om han tror att den kommer vara kvar i
burken och han svarade ”ja, om man inte tar bort den”. Tina trodde att den kommer att
försvinna, och jag valde att få henne att utveckla svaret genom att fråga var den kommer att
försvinna. Tina förklarade att ”bladen ramlar bort och då kan bladen vara kvar runtom om den
dör”. Jag förstod inte riktigt hennes svar, så jag frågade vad det är som kommer att försvinna
och om det är något som blir kvar, hon svarade då ”näe, alla delar kommer att vara kvar”.
Viktor förklarade som svar på frågan om växten kommer att vara kvar eller försvinna om den
dör att ”den försvinner ju fast den kommer ingenstans, alla löv precis som vanliga träd ramlar
av, sen då när de kommer ner då kommer jorden upp. Och då blir den här som kommer upp
först, den här stolpen typ, den blir mindre för jorden…”, här avbröt han sig men fortsätter ”Om
det här är stolpen” och visade med handen i höjd med växten, ”och så är jorden här” och visade
i höjd med jorden ”då kommer jorden upp”. Jag valde att fråga om växten försvinner i jorden,
vilket han svarade ja på. Sist ut att svara på frågan om växten försvinner eller är kvar om den
dör var Olga, och hon sa att ”den kommer vara kvar”. Jag frågade då om den kommer se
likadan ut om den dör och är kvar, hon svarade då ”näe den lägger sig ner på jorden”.
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Den tredje frågan syftade även den tillbaka på det vi pratade om i förra intervjun, om att det
var luft i burken. Jag frågade vad eleverna tror om luften, vad behöver växten luften till? Först
ut var Tina som svarar ”att luften åker in i bladen”. Min följdfråga på detta var om det kommer
ut någon luft eller om den bara tar in luft, varpå Tina svarade att den bara tar in luft. Olga sa
”att den måste andas med luften”, och när jag frågade om det är som vi människor gör svarar
hon ja. Rolf höll med Olga och svarade att ”den andas med den”. Viktor hade en längre
förklaring som svar på frågan ”att den kommer in. Först öppnade vi burken då kom luft in, sen
hällde vi vatten, då är ju vattnet mycket så det kom mycket på en gång, då sjunker ju det ner i
jorden, då kommer det inte nån annanstans. Då blir det mest luft här i jorden. Då kommer det
upp lite, så det kommer till blomman. I ett hål”. Jag valde att försöka få Viktor att förtydliga
genom att fråga hur växten använder luften, varpå han svarade ”såhär i ett hål som det kommer
i det”. Jag frågade likt jag frågade Tina om det åker ut någon luft, och Viktor menade att det
skulle hända om det blir hål nånstans i växten, och att det är på samma ställe som växten tar in
luft.
Det sista momentet i denna tredje och sista intervju inkluderade de teckningar eleverna
ritade vid första intervjun. Jag påminde eleverna hur dessa teckningar var konstruerade, och
eleverna fick sedan sätta igång att rita den sista bilden som ska föreställa hur växten blev.
Sedan fick eleverna förklara för mig vad de trodde skulle hända i början och hur det blev nu i
slutet. Tina började förklara att hon trodde ”att den skulle bli jäääättestor”. Hon hade ritat att
växten skulle växa så mycket att den tog sig ur burken. Jag frågade då hur det blev nu i slutet
”den blev jääättejättejätteliten”. Då Tina har använt olika färger på växten när hon ritade vad
hon trodde och hur den blev valde jag att fråga om detta ”aa, lite mörkgrön” förklarade hon att
den blev. Därefter frågade jag om något blivit annorlunda än vad hon hade tänkt med vattnet,
och till svar fick jag ”först var det mellanmycket sen vart det jättemycket sen lite”. Den sista
frågan jag ställde till Tina om hur det blev var hur hon tänker kring luften inne i burken, varpå
hon svarade att ”den är kvar”. Nästa elev som fick förklara vad hon trodde skulle hända var
Olga, och hon förklarade att hon trodde ”att den skulle bli ganska stor”. Jag frågade då vad
som hände och hon svarade att ”lite mellan vart den” men att den växt lite sen första gången.
På frågan om vad hon tänker om vattnet så svarade hon att ”det är bara lite kvar”, och hon
menade att vattnet som försvunnit ”det har gjort att det har växt”. När det var Viktors tur att
berätta vad som har hänt från hur växten såg ut första gången till vad han trodde skulle hända
svarade han att ”den har växt lite”, och förklarade att det som hände var att ”den vissna”. På
frågan om vad han tror om vattnet svarade han att det är ”inte jättemycket kvar”. Jag valde då
precis som jag frågade Olga att fråga var det vattnet som försvunnit är, och Viktor svarade då
att ”den har kommit bort in i jorden, det har blivit lite såhär geggigt. Tillexempel som ute”, och
jag gjorde ett antagande om att han menade lera vilket han höll med om. Då Viktor likt Tina
hade lite olika färg på växten på vad han trodde jämfört med hur det blev frågade jag om detta,
och han höll med om att det blev lite mörkare än han trodde. Slutligen frågade jag honom
öppet om det är något mer som blev annorlunda, vilket han inte tyckte ”fast det som vart lite att
här har försvunnit”. Jag var inte riktigt säker på vad han syftade på så jag frågade vad det var
han menar, varpå han svarade ”dimma”. Sist ut att få förklara sin teckning var Rolf. Han
började med att förklara att han trodde att den skulle vissna, och att det blev så. Då hans
teckningar ändå inte ser likadana ut trots att resultatet blev detsamma valde jag att fråga vad
som var annorlunda, och Rolf förklarade då att ”det är färgen på den”. Han förtydligade och sa
att den blev mörkare än vad han trott. På frågan om vad han tänkte om vattnet i burken svarade
han att ”det har liksom försvunnit”, och på frågan om luften svarade Rolf att ”den åkte ner här i
rötterna och sugs upp där”.
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7. Sammanfattning och diskussion
Först i kapitlet sammanfattar jag resultatet som presenterades i föregående kapitel. Därefter
besvaras de tre olika forskningsfrågorna som studien baserats på i ordning. Den första
forskningsfrågan, Vad har eleverna för föreställningar om fotosyntes, cellandning och
ekosystem?, besvaras i avsnitt 7.2. Den andra forskningsfrågan, Vad visar eleverna för
kunskaper om förutsättningar för att en växt ska kunna leva?, besvaras i avsnitt 7.3. Den tredje
forskningsfrågan, Vilka begrepp använder eleverna när de pratar om uppgiften Växten i
burken?, besvaras i avsnitt 7.4. Därefter följer en egen reflektion över arbetet samt förslag till
vidare forskning i avsnitt 7.5, och hela arbetet avslutas med avsnitt 7.6 Slutsats.

7.1 Sammanfattning av resultatet
Det eleverna sa under den första intervjun handlade om vad de trodde skulle hända med Växten
i burken. Tina, Olga och Viktor trodde att den ska växa. Rolf trodde att den skulle vissna.
Angående vattnet och luften trodde Viktor att luften kommer vara kvar och vattnet försvinna.
Rolf trodde att vattnet kommer torka ut och luften kommer vara kvar. Olga och Tina glömde
jag fråga om detta.
Den andra intervjun berörde flera olika frågor kring växten och burken. Till att börja med
handlade det om vad som hänt med växten sen sist, där Tina sa att den växt lite och vissnat,
Olga sa att den har växt, Rolf sa att den vissnat och Viktor sa att den vissnat och blivit större.
Sedan handlade frågan om kondensen på burkens insida, där Tina svarade att det är det blöta
som kommer från växten och jorden och att det är imma, Olga visste inte vad det var men att
det beror på att det blivit varmt, Rolf visste inte heller men trodde att det är imma och Viktor sa
att det är imma som kommit upp för att det blivit för mycket vatten i jorden. Nästa fråga
handlade om växten är död eller lever, Tina trodde lite båda, Olga trodde den lever, Rolf trodde
den var död och Viktor trodde att den håller på att dö. Därefter fick eleverna berätta om de tror
det är någon skillnad om en växt står i en kruka. Tina trodde det blir för lite luft i en burk, Olga
och Rolf trodde inte att det var någon skillnad och Viktor trodde att den får mer luft i en kruka.
Nästa fråga handlade om vad en växt behöver för att kunna leva, eleverna fick säga en sak var
och Tina sa sol, Olga och Rolf sa vatten och Viktor sa vatten, luft och sol. På frågan om växten
får det den behöver i burken svarade alla elever nej. Den sista frågan i den andra intervjun
handlade om vad som hänt med luften och vattnet, där svarade Rolf att han tror att vattnet
försvunnit och luften är kvar, Viktor trodde att vattnet och luften är kvar, Olga trodde att vattnet
hade åkt ner i stenarna och Tina trodde att vattnet och luften hade åkt ut.
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Den tredje intervjun berörde också flera olika frågor kring växten. Likt den andra intervjun
var den första frågan vad som hänt med växten sen sist, där Viktor, Tina och Rolf sa att den
hade vissnat och Olga sa att den växt lite mer. Nästa fråga handlade om hur det går till när en
växt växer, där Viktor förklarade att växten får mycket luft och vatten, Rolf sa att den tar upp
vatten i rötterna, Tina sa att den behöver sol, vatten, luft och att man pratar med den och Olga
sa att det är vattnet i jorden som trycker upp växten. På frågan om var växten tar vägen om den
skulle dö sa Rolf att den är kvar om man inte tar bort den, Tina förklarade först att hon trodde
den skulle försvinna men ändrade sig till att den kommer vara kvar, Viktor förklarade att den
försvinner men kommer ingenstans utan blir kvar i jorden och Olga sa att den lägger sig ner på
jorden. Nästa fråga handlade om vad växten behöver luften till och Tina trodde att den åker in i
bladen, Olga och Rolf trodde att det för att växten skulle kunna andas och Viktor förklarade att
luften åker in i hål i växten. Den sista frågan vid den tredje och sista intervjun handlade om det
blev som eleverna trodde i början av experimentet. Tina trodde växten skulle bli jättestor men
den blev jätteliten och mörkgrön. Hon förklarade även att vattnet var ganska mycket i början
till lite i slutet, och att luften är kvar. Olga trodde den skulle bli ganska stor men den blev
medelstor. Hon förklarade även att det bara är lite av vattnet kvar. Viktor trodde den skulle
växa lite, men den vissnade och blev mörkare. Även han förklarade att det bara är lite av
vattnet kvar. Rolf trodde den skulle vissna och så blev det, men den blev mörkare. Han
förklarade även att vattnet försvunnit och luften sugits upp i rötterna.

7.2 Elevernas föreställningar om fotosyntes, cellandning och
ekosystem
De föreställningar som eleverna hade om olika händelser och begrepp i experimentet
synliggjordes under alla tre intervjuer. Dessa föreställningar handlade bland annat om vad som
skulle hända med växten i burken, hur en växt växer samt vad som hänt med vattnet och luften
i burken. Alla dessa föreställningar ser jag relaterar till den del ur syftet i kursplanen för
förskoleklassen som handlar om att ”utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur,
teknik och samhälle genom att ge dem möjlighet att utforska, ställa frågor kring och samtala
om företeelser och samband i omvärlden.” (Skolverket, 2016, s.21). Alla dessa tre intervjuer
och diskussioner har genomförts för att få syn på elevernas kunskaper men också låta elevernas
egna ord och intressen stå i fokus. Detta i och med att jag aldrig givit något rätt eller fel svar på
elevernas egna tankar och öppnat upp för olika uppfattningar och föreställningar.
Alla de olika föreställningarna och idéerna som eleverna hade om växten i burken visar en
öppenhet och nyfikenhet inför uppgiften. Ett exempel på dessa egenskaper var under den andra
intervjun när eleverna får börja berätta vad som hänt i burken sen sist och kondensen på
insidan tar elevernas uppmärksamhet vilket leder till olika förklaringar om vad detta är för
något, från Tina som förklarade att ”det är det blöta” till Olga som inte riktigt visste vad det är
men sa att det har blivit varmt. Den här nyfikenheten som elever i de yngre åldrarna har i sig
naturligt relaterar väl till det Helldén, Lindahl och Redfors (2005) skriver i sin
forskningsöversikt, och menar att denna egenskap är en anledning till att det fungerar att
undervisa i naturvetenskap i skolans tidiga år. Utifrån denna ändå begränsade undersökning i
naturvetenskap är min tolkning att det finns goda skäl att föra in mer av ämnet för de yngre
åldrarna i skolan, just utifrån den nyfikenhet som finns naturligt för att skapa ett intresse för
elever att undersöka olika företeelser som finns runt omkring dem.
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Elevernas föreställningar om vad växten använder luften till samt var växten tar vägen om
den dör var särskilt intressanta då de är jämförbara med människans funktioner. Dessa två
yttranden kommer från samma elev, Olga. Hennes förklaring stämmer överens med den femte
punkten i Helldéns (1994, s.18–19) sju punkter som karaktäriserar elevers föreställningar, som
är att eleven beskriver ofta sina föreställningar om omvärlden från en själv- och
människocentrerad utgångspunkt. Olgas sätt att resonera utifrån en mänsklig utgångspunkt är
alltså inte ovanligt, som också framkommer i Helldéns (1992) avhandling där han förklarar att
eleverna förmänskligar växter i meningar om att växten inte skulle kunna andas om man
stänger in den i en burk. Just detta yttrandet kommer inte bokstavligen från någon av eleverna,
men som nämnt så säger Olga både att växten lägger sig ner på jorden när den dör samt att
växten använder luften till att andas.
Den interaktion och kommunikation som sker i undersökningen är intressant utifrån ett
sociokulturellt perspektiv. Min tolkning är att eleverna inte väljer att säga som någon elev
innan har sagt bara för att det verkade som ”det rätta svaret", utan alla elever höll fast och
kommunicerade sina egna tankar och idéer. Gällande den andra aspekten i den sociokulturella
teorin som handlar om stöttning, ser jag inte nödvändigtvis att eleverna visade större kunskaper
tack vare mina frågor, som teorin menar är avgörande i början av lärandet (Säljö, 2014). Jag ser
däremot att mina frågor gav eleverna möjlighet att uttrycka sina kunskaper och tankar. Ett
exempel på detta är under den tredje intervjun när jag frågade om var växten tar vägen om den
dör, så uttrycker Tina först att den skulle försvinna men utifrån mina följdfrågor ändrar hon sig
sedan och menar att växten kommer vara kvar.

7.3 Elevernas kunskaper om vad en växt behöver för att leva
De kunskaper som eleverna visade gällande förutsättningar för att växten skulle kunna leva
utgår både från den liknande formulerade frågan samt frågan om växten får det den behöver i
burken i den andra intervjun. Dessa frågor och elevernas svar ser jag relaterar till
kunskapskravet i årskurs 3 i biologi, där det står att ”Eleven kan beskriva och ge exempel på
enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.” (Skolverket, 2011,
s.160). Detta ligger alltså över den kunskap eleverna behöver ha redan nu i förskoleklassen,
vilket är intressant då detta var den fråga eleverna var mest eniga om.
Eleverna var alltså väldigt eniga om att växten behöver sol, vatten och luft för att kunna
leva, samt att växten inte får detta i burken. Den kunskapen de visar är ju inte på något vis fel,
även om de olika sakerna de uttrycker inte visar hela bilden av vad en växt behöver. Genom att
eleverna har den här begynnande förståelsen för vad en växt behöver för att kunna överleva har
de också en begynnande förståelse för det svåra begreppet fotosyntes. Som Helldén, Lindahl
och Redfors (2005) beskriver i sin forskningsöversikt så kan eleverna använda dessa egna
ursprungliga idéer för att senare kunna bygga vidare på. Exempelvis skulle alltså den här
visade kunskapen kunna fungera som grund till en vidare undervisning om fotosyntes, näring,
cellandning och liknande begrepp inom naturvetenskapen.
Vad eleverna uttrycker som förutsättningar för att en växt ska kunna leva är inget ovanligt. I
Helldéns bok (1994) finns också liknande exempel, där de vanligaste svaren från de eleverna
var att en växt behöver vatten, sol och jord. Det var dock få som uttryckte alla dessa saker. I
denna undersökning var det också endast en av fyra elever som sa flera saker, men detta
berodde troligast på att jag bad eleverna att endast säga en sak var.
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Utifrån ett sociokulturellt perspektiv gällande kommunikation och interaktion så sker det
inte mycket till utbyte mellan eleverna i denna fråga. Som tidigare nämnt så var detta den fråga
som eleverna var mest eniga inom, vilket inte ledde till någon större kommunikation som
skulle kunna leda till lärande (Säljö, 2014). Gällande stöttning utifrån mina frågor så ser jag att
mitt sätt att ställa frågan om växten får det den behöver blir ledande. Jag tror att mina frågor
kring detta hade kunnat utvecklats mer för att kunna ge eleverna större stöttning från mig som
mer kunnande (Säljö, 2014).

7.4 Elevernas användning av begrepp under intervjuerna
Under de tre intervjuerna behandlades flera olika begrepp, så som kondens, fotosyntes,
cellandning, förmultning och ekosystem, även om inte just dessa ord användes. Utifrån
läroplanens skrivelser ser jag att förmågorna som beskrivs i kursplanen för biologi stämmer väl
överens med detta, där det står att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att
”använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska
samband i människokroppen, naturen och samhället.” (Skolverket, 2016, s.156–157). Utifrån
denna skrivelse är det främst begrepp samt samband i naturen som stämmer överens med det
som behandlats i denna undersökning.
Även om jag eller eleverna inte uttryckligen använde begrepp som förmultning och
cellandning har denna undersökning behandlat dessa begrepp. Genom att eleverna själva fått
resonera kring dessa olika begrepp har de fått en början till en förståelse för begrepp som
kommer att behandlas mer senare under skolåren. Forskningen pekar på att det är på detta sätt
begrepp bör behandlas inom naturvetenskapen, att lära ut grundläggande begrepp i de yngre
åldrarna i skolan så effektiviseras lärandet av dessa (Kampourakis, 2013). Novak & Musondas
(1991) kommer även fram till i sin forskning att det är skillnad mellan könen. De beskriver att
killar både kan integrera olika begrepp och kan mer komplexa begrepp än tjejer samt att killar
ligger före tjejer i begreppsförståelse i skolans högre åldrar. I denna undersökning jag
genomfört kan jag även se dessa tendenser, även om samma slutsatser som forskningen inte
kan dras. Detta visar sig i resultatet där en av killarna, Viktor, är den som har de mest utvidgade
förklaringarna på de olika frågor jag ställer bland annat gällande kondensen och vad som
händer med växten om den dör.
I elevernas resonemang kring begreppen dök det upp yttranden som även funnits i Helldéns
(1992) liknande undersökning. Det första är gällande ekosystemet som växten i burken är. Det
var vid flera tillfällen som olika elever föreslog att jag borde öppna burken för att vattna eller
att jag faktiskt hade öppnat för att vattna. Detta var något som även eleverna i Helldéns (1992)
undersökning sa då de menade att växten skulle dö av brist på vatten och luft. Eleverna i den
undersökningen uttryckte att de trodde att vattnet skulle torka ut och försvinna (Helldén, 1992).
Exakt detta uttryckte bland annat Rolf i den tredje och sista intervjun då han skulle förklara vad
han trodde skulle hända och vad som faktiskt hade hänt.
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Gällande begreppen som diskuterades under denna undersökning så skedde en hel del
interaktion och kommunikation relaterat till den sociokulturella teorin. Som tidigare nämnt
hade eleverna mycket olika uppfattningar om olika händelser och begrepp men förlitade sig
inte och efterliknande varandras förklaringar. Detta är en situation som synliggör vikten av
kommunikation och interaktion för lärande (Säljö, 2014) i andra intervjun är då Viktor har
förklarat att han tror att imman är för att det blivit för mycket vatten nere i jorden så det har
tagit sig upp och blivit imma. Därefter noterar Tina att det blivit sprickor i jorden, och i och
med den kommentaren säger Viktor att ”det är därför det har tagit sig upp. Jag tror att det är
vattnet som har tagit sig upp”. Jag ser att denna situation visar att elevernas interaktion bidrar
till ett utbyte av kunskap. Gällande stöttning inom den sociokulturella teorin och dess inverkan
på lärandet (Säljö, 2014), ser jag flera situationer där mina frågor kan fungera som stöttning.
Detta gäller framförallt med eleven Viktor, som är den elev som ger mest utförliga förklaringar.
Det var dock inte alltid jag riktigt förstod vad han menade, och blir då tvungen att ställa
följdfrågor som gör att han får fortsätta förklara eller förklara på ett annat sätt. Jag ser att detta
både fungerade för att stötta min egen förståelse, men också kan ha gett Viktor större kunskap.

7.5 Metodreflektion och vidare forskning
I och med detta arbete har några tankar kring själva genomförandet väckts. Det första jag
reflekterat över är vikten av att experimentet, i det här fallet Växten i burken, fungerar. I denna
undersökning blev det så att växten såg ut att vara påväg att dö redan vid den andra intervjun,
då den hade börjat hänga och såg ut att ha fått mögel på sig. Detta var något som eleverna
också såg och noterade och berättade i intervjuerna. Vid den tredje och sista intervjun såg
växten ut att ha vissnat ännu mer än vid den andra intervjun, och när jag efter jag genomfört
alla intervjuer sen tog hem burken dog växten. Jag ställer mig dock frågande till om resultatet
på elevernas yttranden skulle ha varit annorlunda, eftersom vi ändå kunde ha en diskussion om
exempelvis vad en växt behöver för att kunna leva och om luften och vattnet inne i burken. Det
som hade kunnat vara annorlunda om växten faktiskt levt är att eleverna kanske hade varit mer
konfunderade över att växten faktiskt levde trots att de nu trodde att det mesta av vattnet och
luften försvunnit. Dock trodde ju trots allt tre av fyra elever i början av experimentet att växten
faktiskt skulle leva och växa. Den andra reflektionen jag fått av att ha genomfört denna
undersökning är vikten av att verkligen fråga eleverna följdfrågor så att deras svar blir tydliga
för både mig och för dem själva. Jag ser det som att jag lyckades med detta i de flesta fall i
denna undersökning, då eleverna första svar kunde vara ganska korta och att jag då följde upp
med frågor som tvingade eleverna att förtydliga, och kanske också själva reflektera mera över,
sina svar. Slutligen är jag medveten om två misstag jag gjorde under undersökningen. Det
första var att jag glömde fota hur växten såg ut vid den andra intervjun samt att jag under den
första intervjun sa att vi skulle genomföra experimentet under fyra veckor medan det i själva
verket blev 6 veckor.
Som framkommit i denna undersökning har växter i slutna system som fallstudier
genomförts både av mig och av Helldén (1992), vilket gör att jag inte anser att detta behöver
genomföras igen. Det jag dock ser som skulle kunna komplettera denna kunskap är forska
vidare på vilka av de kunskaper om fotosyntes, cellandning och ekosystem som elever lärt sig i
skolan som faktiskt kommer till användning i det vuxna livet. Kan en människa få tillräckliga
kunskaper för att göra medvetna val i livet genom den undervisning som sker i skolan idag,
och kan de kunskaper som lärs ut i skolan kring detta relateras och användas konkret i det
vardagliga livet? Detta är en intressant fråga då det som tidigare nämnt handlar om att ha
kunskaper för att kunna skapa en hållbar utveckling. Det skulle också vara intressant att
genomföra vidare forskning gällande elevernas utveckling av sin begreppsförståelse.
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7.6 Slutsats
Syftet med detta arbete var att svara på huvudfrågan Vad uttrycker elever i förskoleklass för
förståelse för experimentet Växten i burken? Utifrån diskussionerna i detta kapitel som grundar
sig i mitt resultat, läroplanen, den tidigare forskningen, liknande undersökningar samt det
sociokulturella perspektivet kan jag dra tre sammanfattande slutsatser. Den första är att
elevernas föreställningar är personliga och bygger på tidigare erfarenheter. Den andra är att
elevernas kunskaper om vad en växt behöver för att överleva är en god grund för vidare
förståelse av begreppet fotosyntes. Det tredje är att elevernas begrepp under intervjuerna inte
uttrycks exakt, men att eleverna i förskoleklassen har begynnande kunskaper som kan fungera
som en god grund att bygga vidare på i skolans undervisning i naturvetenskap.
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Bilaga 1 - Intervjufrågor
Intervju 1
Förklara studien:
Ni ska få hjälpa mig med forskning.
Experimentet Växten i burken
Vad kommer hända? Rita och berätta
För att kunna forska - spela in och fota. Påminna om missivbrev
Viktigt - finns inga rätt eller fel
Nu kör vi!
Visa burken. Berätta vad som finns i. Berätta att jag kommer stänga den, och var den kommer
stå.
Fundera - vad tror du kommer hända?
Rita och berätta
Jag ser

Jag tror

Det blev

Jag kommer gå runt när ni ritar, du får berätta.
Scannat in elevernas teckningar.
Fotat hur växten ser ut.

Intervju 2
Nu har det gått 3 veckor.
Vad har hänt sen sist?
Vad behöver en växt för att överleva?
Vad tror du hänt med vattnet?
Vad tror du hänt med luften?

Intervju 3
Nu har det gått 3 veckor till.
Vad har hänt sen sist?
Sist sa några att växten hade vuxit - hur går det till när en växt växer?
Om växten skulle dö i burken - var tar den vägen då? Försvinner den eller är den kvar?
Sist pratade vi om att det var luft i burken - vad använder växten luften till?
Eleverna får rita och berätta om sista steget i teckningen - Det blev.
Fota hur växten ser ut.
Fota elevernas teckningar.
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Bilaga 2 - Elevernas teckningar
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Bilaga 3 - Missivbrev
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