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Sammanfattning  

 
Fem gymnasieklasser på praktiska program i årskurs två och tre på gymnasiet fick svara på en 

enkät om fotosyntesen. Undersökningen genomfördes inom kursen Naturkunskap A. Antal 
elever som deltog i undersökningen var 78 st. Jag genomförde även en lektion kring 
fotosyntesen i två av klasserna. Dessa två klasser deltog även i en efterstudie. Frågeställningar 

för studien var: Vad kan elever om fotosyntesen inför kursen Naturkunskap A på gymnasiet? 
Vad har eleverna lärt sig efter avslutat arbetsområde där fotosyntesen ingår? Skiljer sig de 

praktiska gymnasieelevernas förkunskaper på den undersökta skolan kring fotosyntesen från 
teknikprogrammets elever på samma skola? 

Enkätresultatet visar att eleverna har svårt för begreppet fotosyntes och kan inte 

identifiera var i växten fotosyntesen sker. Dock är det många som anger att fotosyntes sker i 
björklöv. I övrigt anger i stort sett lika många de felaktiga alternativen som de rätta. Eleverna 

förstår inte att luften är inblandad i viktökningen hos en växt. Eleverna visar progression vad 
gäller identifikation över var fotosyntesen sker och i nästan alla övriga av enkätens frågor.  
Denna progression saknas vad gäller vilka ämnen som bygger upp en växt. Eleverna kan inte 

identifiera koldioxidens roll för viktökningen. Vid en jämförelse med teknikprogrammets 
elever, Åberg (2002), visar eleverna på de praktiska programmen svagare resultat. Dock följer 

resultaten samma mönster vad gäller svarsalternativen.  
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INLEDNING 
 
Natur och miljö utgör en viktig del av vårt samhälle. Ständigt pratas och debatteras det om 

miljöproblemen i vårt samhälle. För att kunna ta beslut grundade på kunskap och inte på 
känslor krävs en naturvetenskaplig allmänbildning. Att ha elementära kunskaper om 

fotosyntesen måste höra till dagens allmänbildning.  
Om ämnet biologi står det i grundskolans kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2000) att 
ämnet omfattar bl. a. kunskap om delsystem som producenter, konsumenter, nedbrytare och 

råmaterial samt dynamiska processer i ekosystemet som energins flöde genom systemet och 
materians kretslopp. I mål att uppnå i slutet av nionde skolåret står det att eleven skall ha 

insikt i fotosyntes och förbränning samt vattnets betydelse för liv på jorden. En tidigare studie 
av Åberg (2002) har visat att elever på teknikprogrammet har ganska goda kunskaper kring 
ekologiska begrepp och fotosyntesen när de lämnat grundskolan. De har dock svårt att t.ex. 

förklara var biomassan kommer ifrån vilket är starkt kopplat till förståelse av fotosyntesen. 
Det är dock osäkert om detta även gäller elever på några praktiska program där man kan 

misstänka att studiemotivationen inte är lika stor. För kursen Naturkunskap A är syftet att ge 
naturvetenskapliga kunskaper för att eleven ska kunna ta ställning i frågor viktiga för individ 
och samhälle som t.ex. hållbar utveckling och energifrågor (Skolverket, 2000). Under 

rubriken mål att sträva mot står det att skolan skall i sin undervisning i naturkunskap sträva 
efter att eleven utvecklar ett förhållningssätt som präglas av ödmjukhet och respekt inför 

naturen och livets storhet, utvecklar sin förmåga att tolka och kritiskt granska olika typer av 
information, delta i diskussioner i olika samhällsfrågor och ta ställning utifrån 
naturvetenskapligt och etiskt perspektiv, utvecklar sina kunskaper om människan som en del 

av naturen och det ekologiska sammanhanget samt om kretsloppstänkandets roll för att 
minska samhällets miljöbelastning (Skolverket, 2000). I det nya förslaget, redovisat för 

regeringen 2010-09-23 och ännu ej beslutat står det att undervisningen i ämnet naturkunskap 
ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt 
värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Ut ifrån aktuella 

frågeställningar och företeelser ska undervisningen ge eleverna möjlighet att använda 
naturvetenskapliga kunskaper och arbetsmetoder. Detta samtidigt som undervisningen ska 

behandla olika innehåll som till exempel miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning 
och kretslopp. Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska 
eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att 

kunna möta, förstå och påverka sin samtid. Undervisningen i kursen Naturkunskap 1a1 ska 
behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och 

ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika 
aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet.  Kursen Naturkunskap A bygger på tidigare 

erfarenheter från grundskolan och tar främst upp miljöfrågor, men även ekologi, energi- och 
resursanvändning behandlas (Skolverket, 2000).  

 De flesta av gymnasieeleverna möter inte efter avslutad kurs i Naturkunskap A 
dessa frågor utan den kunskap de har efter avslutad kurs är vad de får med sig ut i samhället. 
Därför är det viktigt även ur ett samhällsperspektiv att undervisningen i ämnet verkligen når 

fram till eleverna. Jag vill i det här arbetet ta reda på hur elever som läser Naturkunskap A 
inom praktiska program tolkar fotosyntesens roll. Jag har även genomfört en 

undervisningssituation för elever på ett industriprogram. Jag har til lsammans med andra lärare 
inför undervisningstillfället samtalat kring vilka svårigheter eleverna möter när de försöker att 
förstå fotosyntesen. På detta program genomfördes även en efterstudie identisk med den första 

för att se hur eleverna utvecklat sina kunskaper kring fotosyntesen. 
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1.1 Tidigare undersökningar 

 
I en tidigare studie av Andersson, Emanuelsson och Zetterqvist (1993) har man undersökt vad 

elever i åk 9 kan om ekologi och människokroppen. Denna studie visar bl.a. att elevernas 
kunskap kring var fotosyntes sker är starkt kopplat till det gröna bladet. Ca 85 % av eleverna 

svarar att fotosyntes sker i björkblad medan endast 61 % säger att det sker i björnmossa. 
Författarna menar att detta även understryks i många läromedel där man ofta förstärker 
fotosyntesen med hjälp av bilder och då med en bild på blad. En sammanfattning av resultaten 

visar att endast 1 % av eleverna svarar helt korrekt på frågor kring var fotosyntes sker, hur 
gasblandningen förändras hos en växt innesluten i en plastpåse samt var ett träds biomassa 

kommer ifrån. Liknande resultat visar Karin Åbergs studie från 2002 där hon bl.a. undersökt 
förkunskaperna hos teknikprogrammets elever för var fotosyntes sker. Av dessa elever svarar 
92 % att fotosyntes sker i björklöv medan endast 51 % av eleverna svarar att detta sker i 

björnmossa. En pilotstudie angående de teoretiska linjernas kunskaper om ekologi och 
människokroppen visar att eleverna vid inträdet i gymnasieskolan har många brister i den 

grundläggande naturvetenskapliga begreppsförståelsen (Andersson, Emanuelsson och 
Jansson, 1994). Dock visar analysen att de elever som valt N – och T – linjerna på gymnasiet 
har betydligt bättre förståelse än de elever som valt övriga teoretiska program (E, H och S). 

Författarna menar att gymnasielärarna måste ägna stor uppmärksamhet åt grundläggande 
begreppsförståelse och inte ta för givet att detta är avklarat på grundskolan. Många elever har 

vardagsföreställningar som tycks vara seglivade och som lever parallellt med de 
vetenskapliga. Författarna menar att särskilt behöver begreppsinlärningen på områdena gaser 
och fasövergångar förbättras för ökad biologisk begreppsförståelse.  

Helldén (1996) beskriver även han att elever har särskilt svårt att utveckla kunnande om 
processer som innebär transformation av materia mellan fast, flytande och gas tillstånd. För 
att förstå t.ex. fotosyntesen är detta centralt. I denna studie undersöktes en grupp nioåringars 

förståelse av ekologiska begrepp. Gruppen följdes sedan fram till femtonårsåldern. Helldén 
berättar att de femtonåriga eleverna som deltog i undersökningen förklarade att de tidigt 

använde sig av vad de hörde i vardagslivet för att förstå naturvetenskapliga fenomen. När 
eleverna fick höra vad de svarat när de var små kunde de i vissa fall hänvisa till speciella 
händelser i barndomen som gjorde att de tänkt på ett visst sätt. Eleverna hänvisade även till att 

språk, talesätt och den egna kroppen användes för att förstå ekologiska processer.  
 

1.1.1 Elevers föreställningar kring naturvetenskapliga fenomen 
 

Helldén (1992) menar att det är viktigt att elevernas tänkande utmanas genom konkreta 
iakttagelser och experiment. Han visar hur elevernas föreställningar kan studeras genom att 
låta dem följa odling och nedbrytning i slutna behållare där massan kan hållas konstant. Detta 

verifieras genom vägning under försökets gång. I experimentet spelar tillförsel av solenergi en 
central roll då materia omvandlas i de slutna behållarna. Undersökningen visar att eleverna 

gärna väljer alternativa förklaringar till ekologiska fenomen. Det finns därför anledning för 
lärare att skapa situationer då eleverna själva får pröva riktigheten i sina påståenden. Det har 
visat sig finnas vissa gemensamma drag i elevföreställningar om naturvetenskapliga fenomen. 

Dessa sammanfattar Helldén i följande sju punkter:  
1. Elevernas föreställningar är personliga och om förändring skall ske måste ny information 

presenteras i förhållande till vad hon tidigare förstår.  
2. Elever visar sällan behov av en vetenskaplig förklaring då hennes egna förklaringar ofta 
fungerar för att tolka fenomen i omgivningen.  

3. Elevers vardagstänkande är robust, seglivat och svårt att påverka.  
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4. Uttryck i vardagsspråket har ofta en helt annan betydelse i ett naturvetenskapligt 

sammanhang.  
5. Äldre barn ser ofta fenomen utifrån människocentrerade erfarenheter och värderingar.   

6. En vanlig ståndpunkt hos eleverna är att det man inte kan se finns inte.  
7. Elever vill gärna ge icke materiella företeelser en kvantitet som t.ex. värme och kraft. 
Helldén menar att hela denna studie visar att uppfattningen att växterna får sin näring d.v.s. 

bygger upp sin biomassa från jorden är mycket seglivad och undervisningsresistent. Detta 
visar även flera andra undersökningar på äldre elever i 15 – 16-årsåldern som Helldén 

hänvisar till (Bell & Barker, 1984; Andersson & Eliasson, 1987). Dessa undersökningar visar 
att eleverna behåller uppfattningen att växten får föda från marken. Ibland lever denna 
föreställning parallellt med den vetenskapliga.  

Om vardagsföreställningar skriver Andersson (2008a) att det är viktigt att 
elevernas tankar rör sig fram och tillbaka mellan ett vardagligt och vetenskapligt plan. Han 

menar att det är viktigt att inte bara kunna formeln för fotosyntesen utan att också koppla 
ortens massafabrik eller sågverk till fotosyntes i barr. Skolans undervisning måste ta 
vardagligt tänkande i anspråk. Viktigt då att inte se vardagstänkandet som något dåligt utan se 

att de båda tankesätten kompletterar varandra. Utan vardagskunnande kan inte vetenskapligt 
kunnande uppstå. Han menar att en uppgift för skolan är att stimulera interaktionen dem 

emellan.  
Carlsson (1999), skriver i sin avhandling, Ecological understanding – a space of 

variation där hon intervjuar lärarstuderande, att uppfattningen kring omvandling utgör en 

kritisk punkt för ekologisk förståelse. Hon delar in uppfattningen kring detta i två grupper, 
grupp A grundar sig på begreppen konsumtion och produktion och grupp B på att ämnen 

omvandlas. Fyra kvalitativt skilda kategorier har identifierats kring hur man tänker kring 
fotosyntesen. Kategori 1 karakteriseras av att fotosyntesen ses som en process där växterna tar 
in och använder en del komponenter, medan andra framställs, oberoende av intaget. Denna 

kategori hör till grupp A. De övriga kategorierna hör till grupp B. Kategori 2, ekosystemen 
ses som en funktionell enhet där växterna utgör basen. Kategori 3, växterna är på sätt och vis 

självförsörjande organismer. Kategori 4, växternas fotosyntes skapar ordning och resurser. 
Inom den fjärde kategorin ryms insikten om att växterna har en särställning bland levande 
organismer när de genom fotosyntesen kan omvandla koldioxid, vatten och solljus till mer 

komplexa ämnen. För att nå kunskapsnivå B krävs att undervisningen pendlar mellan det man 
kan uppleva, se och känna och en mer naturvetenskaplig utbildning för att där lära sig vad 

som sker på atomär nivå. En djupare förståelse för fotosyntesen kan inte utvecklas endast med 
hjälp av våra sinnen. Carlsson identifierar även två kvalitativt olika sätt att se på människans 
relation till naturen, att se människan som en del utanför naturen, vilken grundar sig på 

begreppen konsumtion och produktion eller att se människan som en del av naturen, vilken 
grundar sig i att ämnen i fotosyntesen omvandlas. Genom att vara medveten om de olika 

kategorierna och synsätten skapas förutsättning för att på ett mer medvetet sätt bedriva en 
undervisning som ökar elevernas förståelse av ekologiska begrepp.  
  

1.1.2 Klassrumsklimatets betydelse 
 

Helldén (1992) menar även att atmosfären i klassrummet är av avgörande betydelse för att 
eleverna ska kunna utveckla sitt kunnande. En sådan positiv atmosfär karakteriseras på 
följande sätt. 

– Den ger eleverna tillfällen att iaktta, diskutera och reflektera över sina egna föreställningar.  
– Den visar intresse för och värderar de föreställningar som elever för med sig till 

undervisningen och som de konstruerar som ett resultat av erfarenheterna i klassrummet.  
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– Den hjälper eleverna att förstå att andra kan ha annorlunda föreställningar än de själva har 

samt uppmuntrar dem att utvärdera alternativen i verklighetens ljus.  
– Den åstadkommer trygga och förstående undervisningssituationer där både lärare och elever 

respekterar varandras synsätt.  
– Den ger elever tid att testa och utvärdera användbarheten av sina föreställningar jämsides 
med sin lärares ”vetenskapliga” teorier.  

Denna positiva atmosfär leder i sin tur till goda förutsättningar för läraren att lära känna 
elevens utgångsläge. Värdesätter den vuxne elevens tankar kan läraren utgå från dessa och 

undervisningen arrangeras så att den blir mer framgångsrik.  
 

1.1.3 Varför läsa naturvetenskap? 
 
Helldén, Lindahl och Redfors (2005) skriver att undersökningar inom NOT-projektet visar att 

ungdomar har en positiv grundsyn till naturvetenskap och teknik. De inser att de har den 
tekniska utvecklingen att tacka för dagens välfärdssamhälle. Däremot är inte synen på 

undervisningen i naturvetenskap och teknik lika positiv. Man upplever läromedlen och 
undervisningen som omoderna och undervisningen knyter an för lite till elevernas 
referensramar. NOT-projektet är ett samverkansprojekt mellan Skolverket (från mars 2003 

Myndigheten för Skolutveckling) och Högskoleverket som syftar till att stimulera intresset för 

Naturvetenskap och Teknik.  Undersökningen visar att det är viktigt att en utveckling av 

undervisningsmetoder som strävar mot att nå en positiv attityd till lärande i naturvetenskap sker. 

Det svenska NOT-projektet har spelat en viktig roll för att stimulera detta. Lindahl (2003)  menar 

att eleverna sällan förstår meningen att lära ett visst innehåll, göra en laboration eller vilken 
betydelse detta har i andra sammanhang och i deras liv. Eleverna önskar även en större 

variation av undervisningen och möjlighet att få inflytande över sitt eget lärande.  
Under lång tid har skolans naturvetenskap präglats av den akademiska traditionen. 
Förändringar har gjorts för att ändra synen på naturvetenskap i skolan mot medborgarkunskap 

för att på detta sätt förhoppningsvis öka intresset för naturvetenskap hos alla elever.  
 

1.1.4 Argument för naturvetenskap i skolan 
 
Roberts (1988)  har funnit sju skäl till att lära sig naturvetenskap i skolan genom att granska 

kurs- och läroplaner i Nordamerika. Dessa är följande: Everyday Coping – att kunna använda 
naturvetenskapen för att förstå händelser och fenomen i vardagen, Structure of Science – att 

förstå naturvetenskap som en intellektuell verksamhet och se sambandet mellan teori, 
modelltänkande och verklighet, Science, Technology and Decisions – att som medborgare 
kunna använda sina kunskaper i ett demokratiskt samhälle, Scientific Skill Development – att 

lära sig den naturvetenskapliga metoden, Correct Explanations – att lära de rätta svaren, Self 
as Explainer – att förklara på olika sätt men också att eleven ska förstå sina egna problem att 

förstå genom att se hur kunskapen har vuxit fram genom historien samt Solid Foundation – att 
lära något för att förstå innehållet i nästa kurs. Olika skäl har varit mer eller mindre aktuella 
vid olika tidpunkter men framförallt betonar olika intressenter olika skäl olika starkt.   

Sjöberg (2000) diskuterar även han naturvetenskap i skolan men då utifrån begreppen nytta 
och bildning. Han presenterar fyra argument: Ekonomiargumentet.  Argumentet går i korthet 

ut på att kunskaper inom naturvetenskapen helt enkelt är ekonomiskt lönsamma. Detta i ett 
samhälle som mer och mer orienteras mot vetenskap och teknologi. Nyttoargumentet: 
Kunskaper och färdigheter i naturvetenskap hjälper dig att bemästra vardagslivet. Detta tycker 

författaren inte är sant. Han anser att vi förväxlar kunskaper i naturvetenskapliga ämnen med 
tekniska/teknologiska färdigheter.  Vi använder t.ex. mobiler och mobilladdare utan problem. 

Vi behöver för den skull inte veta hur dessa fungerar. Demokratiargumentet: 
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Naturvetenskapliga ämnen är ett nödvändigt redskap för att en demokrati ska fungera. 

Demokratiargumentet är viktigt eftersom många samhällsfrågor idag är relaterade till 
naturvetenskapliga processer. Det är därför viktigt att skolan utvecklar elevernas förmåga att 

använda naturvetenskaplig kunskap så att de kan argumentera och ta ställning i 
samhällsdebatten. Dagens stora politiska utmaningar har många förankringar till vetenskap 
och teknologi som t ex genteknologi, oljeborrning, klimatförändringar mm. Kulturargumentet: 

Genom historien har naturvetenskapens tankar varit oupplösligt förbundna med filosofin och 
konsten. I ett skolsystem med allmänbildning som mål, bör det inte finnas anledning att välja 

bort naturvetenskap som ämnesområde. Författaren anser att demokrati- och 
kulturargumenten är de bästa argumenten för naturvetenskapliga ämnen som allmänbildning i 
skolan. Han menar att vissa av de argument vi idag använder egentligen är argument för 

teknologi i skolan.  Han menar även att det är viktigt att vara medveten om konflikter i skolan. 
Där man å ena sidan önskar att alla ska få med sig kunskaper, färdigheter och attityder som 

gör dem till medvetna och kritiska deltagare i samhällsutvecklingen. Men samtidigt önskar vi 
kvalificerad arbetskraft för en teknologibaserad industri och plocka ut de duktigaste eleverna 
så att de kan bli framtidens specialister.  

 Ett mål för grundskolans undervisning är att eleverna ska lära sig att föra fram 
argument i miljö- och hälsofrågor som bygger på personliga och naturvetenskapliga 

kunskaper (Skolverket, 2000). Ekborg (2002) skriver att detta miljömål vanligtvis motiveras 
med att det är en demokratisk rättighet att kunna vara delaktig i viktiga samhällsdiskussioner. 
Aktuella frågor kring t.ex. miljö, hälsa, genteknik och energi har ett tydligt naturvetenskapligt 

innehåll. Ekborg har identifierat ett antal viktiga naturvetenskapliga begrepp som är 
väsentliga för förståelsen av miljöfrågorna. De är: fotosyntes, respiration, nedbrytning, 

förbränning, materia, energi och kretslopp. Ekborg menar att uppdraget i de nationella 
styrdokumenten är entydigt. Utbildning är grundläggande för att vi ska kunna utveckla ett 
långsiktigt hållbart samhälle.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Med den här studien vill jag undersöka vad elever som väljer praktiska program kan om 
fotosyntesen när de lämnar grundskolan. En enkät med frågor kring fotosyntesen delades ut i 

fem klasser. Med enkäterna vill jag se vad eleverna kan om fotosyntesen efter grundskolan. 
Jag önskar även ta fram en väl genomtänkt lektion kring fotosyntesen och utvärdera denna. 

Till min hjälp tänkte jag förutom böcker, lärarhandledningar och liknande också samtala med 
yrkesverksamma lärare och reflektera kring deras åsikter över vilka svårigheter man kan stöta 
på. Lektionen genomfördes i två av klasserna. För att se om någon progression skett 

genomförde jag även i dessa klasser en efterstudie med identiska frågor som i första enkäten. 
1. Vad kan elever om fotosyntesen inför kursen Naturkunskap A på gymnasiet? 

2. Vad har eleverna lärt sig efter avslutat arbetsområdet där fotosyntesen ingår? 
3. Kan jag med hjälp av kända svårigheter hos eleverna med att förstå fotosyntesen arbeta 
fram en ”god lektion”.  

4. Skiljer sig de praktiska gymnasieelevernas förkunskaper på den undersökta skolan kring 
fotosyntesen från teknikprogrammets elever på samma skola?  
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METOD 

2.1 Urval 

 

Undersökningen är genomförd på en större gymnasieskola i södra norrland. Fem klasser från 
tre av gymnasieskolans praktiska program deltog i den första delen av studien vilken skulle 

belysa vad elever kan om fotosyntesen efter grundskolan. På skolan hade jag haft möjlighet 
att delta i en konferens där jag kunde ställa frågan på vilka program det var lämpligt att 
genomföra enkätundersökningen. Dessa tre program var byggprogrammet, 

omvårdnadsprogrammet och ett industriprogram. 81 st. elever deltog i undersökningen, 
bortfallet blev endast 3 enkäter och då p.g.a. att dessa elever inte gått grundskolan i Sverige. 

Av de bearbetade enkäterna gick 34 st. av eleverna på byggprogrammet, 17 st. på 
omvårdnadsprogrammet och 27 st. på industriprogrammet. Frånvaron på lektionerna då 
enkätundersökningen genomfördes var hög. På byggprogrammet var 77 % av eleverna 

närvarande, på omvårdnadsprogrammet var siffran 76 % och på industriprogrammet 60 %. 
Den fortsatta delen av studien, d.v.s. lektionsgenomförandet och efterstudien genomfördes på 

industriprogrammet. Dessa två klasser valdes ut p.g.a. att jag tidigare under hösten varit 
placerad på vfu på skolan och min praktikhandledare undervisade i dessa klasser. Under 
lektionsgenomförandet deltog totalt 20 st. elever i de två klasserna i undervisningen, detta 

motsvarar 43 % av eleverna. Endast 16 st. elever på industriprogrammet deltog i alla tre delar 
av undersökningen, förtest, undervisning och eftertest vilket motsvarar 36 % av eleverna. 

Studien genomfördes under höstterminen 2010. Eleverna går i åk 2 och 3 på gymnasiet, att det 
är olika beror på att Naturkunskap A ligger i olika årskurser på olika program. De lärare jag 
samtalat med inför planerandet av min fotosynteslektion är verksamma på den skola där 

undersökningen genomfördes. 
 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 
Studien baseras på en enkät (bilaga 1) som fylldes i vid ett tillfälle på bygg och 

omvårdnadsprogrammet och vid två tillfällen på industriprogrammet. Enkätens frågor 2 och 3 
är hämtade från en tidigare studie av, Andersson (1993). Dessa frågor ingick som en del i 

projektet NUNA (Nationell Utvärdering i Naturvetenskap) som pågick under tidsperioden 
1990 – 1993 vid Göteborgs universitet. Frågorna 1, 4 – 10 är hämtade från Andersson (2006), 
ett webbaserat diagnosmaterial med flervalsfrågor. Den första enkäten fick eleverna svara på 

under v. 41 2010. Ingen av klasserna hade då påbörjat ekologiavsnittet där fotosyntesen ingår. 
Under v. 42 genomförde jag min fotosynteslektion på industriprogrammet. Under v. 46 

skedde efterstudien. Svaren på första enkäten visar på vilka förkunskaper eleverna har o m 
fotosyntesen när de kommer till gymnasiet. Svaren på andra enkäten visar vad elever kan efter 
genomgånget ekologiavsnitt. Enkät nummer två låg så långt fram i tiden som möjligt så att 

eleverna skulle få lite tid mellan lektionsgenomförandet och efterstud ien. Inför planeringen av 
min fotosynteslektion skedde ett informellt samtal med 7 andra verksamma lärare i 

Naturkunskap A. 
 

2.3 Undervisningsmetod 

 
Till min undervisning stod en 80-minuters lektion till förfogande. Då arbetspasset är relativt 

långt och studiemotivationen låg i gruppen som helhet valde jag att dela in lektionen i kortare 
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moment och till stor del själv leda undervisningen och diskussionerna. Jag inledde lektionen 

med en genomgång av fotosyntesen med hjälp av en PowerPoint-presentation (Bilaga 2). 
Därefter fick eleverna två och två diskutera en uppgift angående trädets tillväxt (Bilaga 3) i ca 

10 minuter och där jag sedan sammanfattade deras diskussion på tavlan. Jag försökte illustrera 
fotosyntesen under denna sammanfattning med hjälp av bilder jag satte upp på tavlan (Bilaga 
4). Därefter tittade eleverna på en kort film, Fotosyntes  - en livsviktig process (12 – 18 år), 

Filmo, Solna. Innan lektionen var över fick de svara på några frågor som sedan lämnades in 
(Bilaga 5). Boken eleverna använder sig av i undervisningen heter Naturkunskap A Bas. 

Författare är Anders Henriksson, utgiven av Gleerups förlag 2005.  

 

2.4 Procedur 

 
Eleverna fick veta att de skulle delta i en undersökning där syftet var att ta reda på vad de kan 

om fotosyntesen och att det var deras kunskaper från grundskolan som skulle undersökas. Jag 
påpekade att det endast var jag som skulle titta på enkäterna och att det inte var de enskilda 

resultaten som var intressanta utan elevernas kunskap generellt. Jag betonade att det var 
viktigt att så många som möjligt deltog men att de kunde avböja om de ville. Jag har tagit i 
beaktande vetenskapsrådets fyra huvudkrav kring information, samtycke, nyttjande av data 

samt konfidentialitet vid genomförandet av denna undersökning. Vid fyra av sex 
undersökningstillfällen kunde jag själv vara närvarande vid genomförandet. Det ta var till stor 

hjälp då jag hann skumma igenom enkäterna för att se om de var korrekt ifyllda. Detta hade 
betydelse då jag vid dessa tillfällen upptäckte flera elever som hoppat över frågor eller 
missförstått hur man fyller i enkäten. Eleverna arbetade med enkäten ca 15 min i inledningen 

av en lektion i naturvetenskap. 
Inför lektionstillfället om fotosyntesen identifierade jag kritiska punkter som eleverna, 

forskare och lärare uppfattade som svåra kring fotosyntesen. Dessa punkter togs fram i samtal 
med några andra lärare i naturvetenskap och genom att titta på tidigare studier. Detta skedde 
under en ämneskonferens på skolan där enkätundersökningen senare genomfördes. Efter detta 

planerade jag en 80 minuters lektion om fotosyntesen.  
Enkättillfälle två genomfördes så sent som möjligt på terminen så att det skulle bli en liten 

tidsrymd mellan lektion och efterstudie. Detta för att se om det skett någon progression i 
elevernas kunskap om och förståelse av fotosyntesen.  

2.5 Analysmetoder 

 
I undersökningen framgår hur många procent av eleverna som svarat rätt på de olika frågorna. 

Detta redovisas i tabellform. I uppsatsen redovisas både förändringen i procentenheter men 
ibland även förändringen i procent. Genom enkäten har jag undersökt progressionen, d.v.s. 
om eleven har förbättrat, försämrat eller har ett oförändrat resultat. Fråga 1 och 2 har 

kompletterats med figurer för att tydliggöra förändringen.  
I Excel finns en funktion som heter chi2test (χ2-test). Funktionen har använts för att jämföra 

resultaten före och efter undervisningen kring fotosyntesen på industriprogrammets elever.  
Testen ger ett värde, p-värde, som anger sannolikheten för att det jag har observerat har 
uppkommit av slumpen. P-värdet visar sannolikheten för att det inte är någon skillnad mellan 

de observerade värdena. Om p-värdet är lägre än 0,05 säger man att det är en statistisk 
säkerställd skillnad. Förväntat värde bör vara över 5 om ett χ2-test ska kunna användas. Detta 

medför att inget sådant kunde genomföras på fråga 7.  
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RESULTAT 

3.1 Resultat från enkätundersökning 

 

Fråga 1. Vilka av följande är växter? Eleverna har angivit vilka alternativ de ansåg vara 
växter. 

 
Tabell 1. Elevernas svar på fråga 1 vecka 41 och 46 givet i procent. Siffran anger andelen som 
svarade ja på fråga 1. Rätt svar är markerat med fet stil.  

 Praktiska program Endast 
industriprogrammet 

Industriprogrammet 

Svarsalternativ v. 41 v. 41 v. 46 

Vitsippa  100 100 100 

Björk 87 81 87.5 

Tall 85 81 87.5 

Palm 87 81 87.5 

Väggmossa 76 78 87.5 

Solros  100 100 100 

Cyanobakterie 10 7 6 

Kantarell 49 63 62.5 

Manet 0 0 0 

Mussla 1 0 0 

 
Eleverna är säkra på att blommor är växter. Relativt många, mellan 76 % – 87 %, vet att även 
björk, tall, palm och väggmossa är växter. Skillnaden mellan kunskapsnivån före och efter 

undervisningstillfället var signifikant (χ2=10,43, DF=1, p=0,001). 
Relativt många (49 % och 63 %) tror att kantarellen är en växt. Detta har inte förändras 

mellan för och efterstudie. 
 

 
 

Figur 1. Förändring av andel elever på industriprogrammet som angav de korrekta 
alternativen. N = 162 (v. 41) N = 96 (v. 46) 
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Fråga 2. Var sker fotosyntes? Eleverna har utifrån nedanstående alternativ angivit var de tror 

fotosyntes sker. 
 

Tabell 2. Elevernas svar på fråga 2 v. 41 och v. 46 i procent. Rätt svar är markerat med fet stil.  

 Praktiska 
program 

Endast 
Industriprogrammet 

Industriprogrammet 

Svarsalternativ V. 41 V.41 V.46 

Björklöv 86 85 87.5 

Björnmossa 46 48 44 

Maskrosblad 74 67 87.5 

Granbarr 51 52 81 

Kaktus 60 48 56 

Granrot 60 48 75 

Kantarell 64 63 62.5 

Tallbark 53 56 62,5 

 
Eleverna är relativt säkra (86 % respektive 85 %) på att fotosyntes sker i björklöv. Många tror 

även att fotosyntes sker i granrot (60 % och 48 %), kantarell (64 % och 63 %) och tallbark (53 
% och 56 %). Vid efterstudien har andelen som anger att fotosyntes sker i maskrosblad ökat 
med 31 % och andelen som anger att fotosyntes sker i granbarr ökat med 56 %. Även andelen 

som anger att fotosyntes sker i granrot har ökat med 56 %. Skillnaden mellan kunskapsnivån 
före och efter undervisningstillfället var signifikant (χ2=5,11, DF=1, p=0,02). 

 

 
 
Figur 2. Förändring av andel elever på industriprogrammet som angav de korrekta 

alternativen. N = 135 (v. 41) N = 80 (v. 46) 
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Fråga 3. Hur ändras gasblandningen? Eleverna får fundera kring en bild på en krukväxt som 

placeras ljust med en plastpåse knuten kring själva växten. Eleverna får ta ställning vad det är 
som gäller för gaserna syre och koldioxid.  

 
Tabell 3. Andelen svar på de 6 olika alternativen på fråga 3 vecka 41 och 46 i procent. Rätt 
svar är angivet med fet stil.  

 Praktiska 
program 

Endast 
Industriprogrammet 

 
Industriprogrammet 

Svarsalternativ V. 41  V. 41 v. 46 

Syre ökar 50 48 69 

Syre minskar 59 67 62.5 

Syre ändras ej 85 81 87.5 

Koldioxid ökar 53 67 50 

Koldioxid 

minskar 

44 52 50 

Koldioxid 
ändras ej 

85 89 82.5 

 

Ungefär hälften av eleverna anger de rätta alternativen på denna fråga. Andelen elever som 
anger att syrgashalten har ökat med 44 % vid efterstudien. Andelen som anger att 
koldioxidhalten har minskat är i stort sett oförändrad. Skillnaden mellan kunskapsnivån före 

och efter undervisningstillfället var signifikant (χ2=11,33, DF=1, p=0,0008). 
 

Fråga 4. När tas koldioxid upp ur luften? Eleverna har utifrån nedanstående fyra alternativ 
angivit när de tror koldioxid tas upp ur luften.  
 

Tabell 4. Andelen svar på de 4 alternativen på fråga 4 vecka 41 och 46 i procent. Rätt svar är 
markerat med fet stil.  

 Praktiska program Endast 

Industriprogrammet 

Industriprogrammet 

Svarsalternativ v. 41 v. 41 v.46 

Ved eldas 26 30 25 

En svamp växer 8 7 6 

En biogasbil körs 17 19 13 

En gran växer 50 44 56 

 
Flest elever (50 % och 44 %) anger det rätta svaret. Vid efterstudien har andelen elever som 

anger det rätta svaret ökar med 27 %. Endast få elever anger att koldioxid tas upp då en svamp 
växer. Skillnaden mellan kunskapsnivån före och efter undervisningstillfället var signifikant 

(χ2=5,23, DF=1, p=0,02). 
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Fråga 5. Mängden syrgas i luften är mer eller mindre densamma hela tiden. Detta trots att de 

flesta organismer behöver syrgas för att leva. Var kommer all syrgas ifrån?  
 

Tabell 5. Andelen svar på de 4 alternativen på fråga 5 vecka 41 och 46 i procent. Rätt svar är 
angivet med fet stil. 

 Praktiska program Endast 

Industriprogrammet 

Industriprogrammet 

Svarsalternativ v. 41 v. 41 v. 46 

Havet 3 4 0 

Växter 71 78 94 

Rymden 6 15 6 

Marken 8 4 0 

 
De allra flesta eleverna (71 % och 78 %) vet att syrgas kommer från växterna. Övriga 

alternativ är det endast ett fåtal som tror är sant. Vid efterstudien är det endast en elev som 
inte svarar rätt på frågan. Skillnaden mellan kunskapsnivån före och efter 

undervisningstillfället var signifikant (χ2=6,20, DF=1, p=0,01). 
 
Fråga 6. Alla växter på en stor ö dör. Vad beskriver bäst det som händer med djuren på ön?  

 
Tabell 6. Andelen svar på de 4 alternativen på fråga 6 vecka 41 och 46 i procent. Rätt svar är 

angivet med fet stil. 

 Praktiska program Endast 
Industriprogrammet 

Industriprogrammet 

Svarsalternativ v. 41 v. 41 v. 46 

Många djur dör, men 
en del djur som inte 

äter växter klarar sig 

8 4 0 

Alla djur dör så 

småningom 

82 81 94 

En del djur som 

brukar äta växter 
börjar istället äta 

annan mat och klarar 
sig 

6 11 6 

Bara de starkaste 
djuren överlever 

4 4 0 

 
Andelen rätta svar är stort. Över 80 % vet att alla djur dör så småningom. Vid efterstudien är 
det endast en elev som svarar fel på frågan. Skillnaden mellan kunskapsnivån före och efter 

undervisningstillfället var signifikant (χ2=6,71, DF=1, p=0,01). 
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Fråga 7. Under våren planterade en bonde potatis på en åker. Vikten på en potatis när den 

planterades var 40 gram. Vikten på potatisplantan vid skörden på hösten var ungefär 1000 
gram. Varifrån har den mesta av viktökningen kommit?  

 
Tabell 7. Andelen svar på de 4 alternativen på fråga 7 vecka 41 och 46 i procent. Rätt svar är 
angivet med fet stil. 

 Praktiska program Endast 
Industriprogrammet 

Industriprogrammet 

Svarsalternativ v. 41 v. 41 v. 46 

Jord och vatten 19 19 31 

Vatten och luft 5 4 0 

Vatten och 

näringsämnen 

47 56 56 

Jord och 
näringsämnen 

28 22 13 

 

Endast någon enstaka elev har svarat rätt på frågan. De allra flesta (47 % och 56 %) har 
istället angett att viktökningen har kommit från vatten och näringsämnen. Ingen elev svarar 
rätt på frågan vid efterstudien. Dock har andelen elever som angivit vatten som en del av 

viktökningen ökat. 
 

Fråga 8. Alla organismer behöver energi. I potatis finns mycket energi. Varifrån kommer 
energin som finns i potatisen från början? 
 

Tabell 8. Andelen svar på de 4 alternativen under vecka 41 och 46. Rätt svar är angivet med 
fet stil. 

 Praktiska program Endast 

Industriprogrammet 

Industriprogrammet 

Svarsalternativ v. 41 v. 41 v. 46 

Vatten 33 22 6 

Koldioxid 8 11 0 

Solen 51 60 88 

Syrgas 8 7 6 

 
De flesta elever (51 % och 60 %) anger solen som energikälla. Det är också vanligt att de 

anger vatten som energikälla (33 % och 22 %). Andelen elever som anger det rätta svaret vid 
efterstudien ökade med 47 %. Skillnaden mellan kunskapsnivån före och efter 

undervisningstillfället var signifikant (χ2=4,73, DF=1, p=0,03). 
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Fråga 9. Till frukost äter Lisa ägg, sill och filmjölk. Detta så att hon får tillräckligt med energi 

för att spela fotboll senare på förmiddagen. Varifrån kommer den här energin från början?  
 

Tabell 9. Andelen svar på de fem alternativen under vecka 41 och 46. Rätt svar är angivet 
med fet stil.  

 Praktiska program Endast 

Industriprogrammet 

Industriprogrammet 

Svarsalternativ v. 41 v. 41 v. 46 

Koldioxid 12 11 0 

Hönan, fisken & kon 50 44 25 

Solen 17 22 69 

Syre 17 15 6 

Vatten 5 7 0 

Här är andelen rätt svar (17 % och 22 %). Andelen elever som svarar rätt vid efterstudien har 
ökat med 214 %. Den dominerande uppfattningen vid förstudien är att energin från början 

kommer från hönan, fisken och kon (50 % och 44 %). Vid efterstudien har denna uppfattning 
sjunkit med 43 %. Skillnaden mellan kunskapsnivån före och efter undervisningstillfället var 

signifikant (χ2=8,64, DF=1, p=0,003). 
 
Fråga 10. Vad betyder fotosyntes för människan? 

 
Tabell 10. Andelen svar på de sju alternativen under vecka 41 och 46. Rätt svar är angivet 

med fet stil. 

 Praktiska program Endast 
Industriprogrammet 

Industriprogrammet 

Svarsalternativ v. 41 v. 41 v. 46 

Den ger oss syre som 

vi andas 

19 22 0 

Den ger oss energi i 
all mat som vi äter 

9 11 6 

Den tar upp 
koldioxid som 

kommer från 
användningen av 

fossila bränslen 

5 15 12.5 

Både A och B 18 19 37.5 

Både B och C 5 0 0 

De tre första 

alternativen A, B, C 

36 26 44 

Fotosyntes är bara 

viktig för växter. Den 
har ingen betydelse 

för människan 

8 7 0 

 
36 % respektive 26 % av eleverna anger det rätta svaret. Ganska många, ungefär 20 % anger 
att fotosyntesen ger oss syre som vi andas. Lika många anger en kombination av detta 

påstående och att den ger oss energi i all mat vi äter. Vid efterstudien ökar andelen som anger 
det rätta svaret med 69 %. Ingen elev anger vid den senare studien att fotosyntesen endast ger 

oss syre som vi andas. Skillnaden mellan kunskapsnivån före och efter undervisningstillfället 
var signifikant (χ2=4,48, DF=1, p=0,03). 
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3.2 Resultat från samtal kollegor emellan 

 
Vid samtal med andra verksamma kollegor i naturkunskap och biologi framkom att alla var 

överens om att fotosyntesen utgör ett centralt inslag i undervisningen. Att förstå fotosyntesen 
ligger till grund för att diskutera många andra mål i undervisningen. Att förstå fotosyntesen är 

till god hjälp och en förutsättning för att diskutera många miljöproblem, förstå evolutionen, 
behandla energibegreppet o.s.v. Det kom fram att lärarna lade olika fokus beroende på om 
man undervisade i Biologi A eller i Naturvetenskap A. Inom biologin kopplade man ihop 

fotosyntesen med växtens uppbyggnad, man lade även vikt på att få eleverna att förstå att 
både djur och växter bedrev cellandning. På Naturkunskap A kommenterades detta lite i 

förbifarten för att eleverna lättare skulle kunna skilja fotosyntes och cellandning åt samtidigt 
som man försökte beskriva detta som ett kretslopp där djur är beroende av växterna och 
växterna är beroende av djuren. Alla var överens om att eleverna hade svårt att förstå var 

materian kommer ifrån. Eleverna är starkt förankrade i tron att materian kommer från marken 
och inte från luften. Det är också många elever som sätter människan i centrum och menar att 

växterna gör syre till oss. Lärarna har laborativa inslag men inte så mycket. Det förekommer 
mer laborativa inslag inom ämnet biologi än på Naturkunskap A. Flera av lärarna har varit 
verksamma på högstadiet och de menar att det var lättare och mer anpassat för att laborera på 

grundskolan. När man presenterar fotosyntesen och dess formel kom vi fram till att språket 
ställde till problem. I läromedlen används olika ord för att beskriva druvsocker. Ibland 

används ordet druvsocker, ibland används istället orden glukos, socker och kolhydrater. Dessa 
ord används mer eller mindre synonymt och är något som förvirrar eleverna. 
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SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Här nedan följer en sammanfattning av resultaten kopplade till mina frågeställningar. 
Sammanfattningen följs av en diskussion 

 

4.1 Sammanfattning  

 
I den inledande enkäten utnyttjade eleverna sina kunskaper de fått med sig från grundskolan. 
Många elever, 84 %, ansåg att fotosyntes sker i björklöv medan endast 48 % respektive 51 % 

anser att fotosyntes sker i björnmossa och granbarr. Många tror att fotosyntes sker i granrot, 
60 %, kantarell, 64 %, och tallbark, 53 %. Liksom i många tidigare undersökningar visar även 

denna att eleverna inte vet varifrån växternas materia kommer ifrån. De uppfattar att materian 
kommer till växten via rötterna och är något som sugs upp jmf människan där vi äter och 
dricker vår föda. Vid enkättillfälle 2 har en förbättring skett. Betydligt fler anger nu att 

fotosyntes sker i granbarr däremot är det ingen skillnad vad gäller björnmossa. Andelen som 
tror att fotosyntes sker i kantarell har halverats, från 64 % till 31 %. En stor skillnad syns även 

på de två övriga felaktiga alternativen. Ingen förändring har skett vad gäller frågan varifrån 
växten får sin materia ifrån. Fortfarande är vatten och näringsämnen det vanligaste 
alternativet. På alla övriga frågor har en höjning av kunskapsnivån skett. Detta är statisktiskt 

säkerställt. Vid en jämförelse med teknikprogrammets elever från en tidigare undersökning, 
(Åberg, 2002) så visar dessa elever på generellt bättre resultat på de 2 frågor jag gjort 

jämförelser och som är gemensamma i de båda undersökningarna. Dock följer elevernas 
resultat samma mönster, t.ex. så anser 92 % av teknikprogrammets elever att fotosyntes sker i 
björklöv, jämfört med industriprogrammets 84 %.  Medan 53 % respektive 68 % av 

teknikprogrammets elever anser att fotosyntes sker i björnmossa och granbarr till skillnad mot 
48 % respektiver 51 % av industriprogrammets elever.  

Vid den gemensamma diskussionen lärare emellan kom fram att a lla var överens 
om att eleverna hade svårt att förstå var materian kommer ifrån. Eleverna är starkt förankrade 
i tron att materian kommer från marken och inte från luften. Det är också många elever som 

sätter människan i centrum och menar att växterna gör syre till oss. När man presenterar 
fotosyntesen och dess formel kom vi fram till att även språket ställde till problem. I 

läromedlen används olika ord för att beskriva sockerarten. Ibland används ordet druvsocker, 
ibland används istället orden glukos, socker och kolhydrater. Dessa ord används mer eller 
mindre synonymt och är något som förvirrar eleverna. 

 

4.2 Metoddiskussion 

 
Så här i efterhand anser jag att jag hade behövt besöka fler klasser och helst själv varit 
närvarande i alla grupper då enkäten fylldes i. I de fyra klasser jag själv deltog och 

presenterade enkätundersökningen förhindrade jag att många enkäter inte sållades bort. Jag 
hann till stor del snabbkolla att de var korrekt ifyllda och att inte någon fråga hoppades över. 

Många ville gärna strunta i frågor de inte ansåg sig ha någon aning om svaret istället för att 
som jag uppmanade dem att göra, gissa. Jag överlät ifyllandet av enkäten till en kollega i två 
klasser varav den ena klassen avböjde att delta då de ansåg sig inte hinna fylla i enkäten. 

Även i den andra klassen var det några som avböjde att delta vilket inte alls skedde i de 
klasser där jag själv presenterade undersökningen. Trots att jag genomförde undersökningen i 

fem klasser och endast få avböjde att delta blev endast 81 enkäter besvarade, 3 fick sållas 
bort. Att 3 enkäter sållades bort berodde på att dessa elever inte gått i grundskolan i Sverige. 
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Dessa siffror ger ett medelvärde på endast 16 st. elever/klass. Detta visar i sin tur att frånvaron 

på lektionerna är stor. För att få fler enkäter besvarade hade jag alltså behövt utföra 
undersökningen i fler klasser. Antalet elever som ligger till grund för analysen av 

progressionen är mycket få. Endast 16st av totalt 44st elever deltog vid de tre lektionstillfällen 
som ligger till grund för undersökningen som helhet. Denna siffra ger även en fingervisning 
om hur stora problemen med närvaron är på detta program. Detta gör naturligtvis även att det 

är svårt att dra några säkra slutsatser av resultatet. Resultaten visar eventuellt även på en 
större progression än i klassen som helhet eftersom man kan anta att de elever som deltog vid 

alla tre tillfällena är mer motiverade och intresserade än övriga elever. För att få en mer 
korrekt siffra över progressionen hade det även varit önskvärt om efterstudien hade lagts 
senare. Som det blev nu så hamnade efterstudien precis efter avslutat arbetsområde i ekologi. 

Dock anser jag att mina resultat är tillförlitliga trots begränsad datamängd då resultaten följer 
liknande mönster som tidigare studier, (Andersson 1993, Helldén 1992 och Åberg 2002).  

Det skall påpekas att i jämförelserna mellan teknikprogrammets elever och de praktiska 
programmens elever finns en tidsaspekt att ta hänsyn till. Teknikprogrammets elever 
undervisades i naturkunskap under åk 1 medan övriga elever hade haft ett uppehåll frå n 

naturvetenskapliga studier då naturkunskapen i deras fall låg i åk 2 eller 3.  

4.3 Resultatdiskussion 

 
Fråga 1. Vilka av följande är växter?  
Resultaten visar att eleverna har vissa svårigheter med att identifiera vilka organismer som är 
en växt. Alla elever ansåg att vitsippa och solros var växter. Björk, tall, palm och väggmossa 
är flera elever osäkra på om är växter eller inte. Många elever ansåg även att kantarellen var 

en växt. Detta är kanske inte så förvånande då den sitter fast i och växer från ma rken. Många 
elever svarade rätt på frågan om en cyanobakterie är en växt. Av de spridda kommentarer jag 
hörde i klassrummet kring denna fråga tolkar jag detta som att eleverna tog fasta på ordet 

bakterie. De tycktes inte reflektera över betydelsen att just en cyanobakterie hade valts som 
exempel i enkäten. Har eleverna svårt att identifiera vad en växt är måste det bli mycket svårt 

att svara på nästa fråga där de ombeds besvara frågan var fotosyntes sker. Bell och Barker 
(1982) har påvisat att svårigheter med begreppen levande, växt och djur senare ledde till att 
elever i 13-årsåldern hade svårigheter med att förstå centrala ekologiska begrepp som 

producent och konsument. Andersson (2008) skriver att det gäller för läraren att vara 
medveten om den mening som eleverna tenderar att ge olika ord. T.ex. är en växt en mer 

begränsad kategori för eleverna än för biologen. Inom åldersgruppen 14 – 15 år är det 
fortfarande 35 % av eleverna som anser att en ek inte är en växt. En del kriterier för begreppet 
växt eleverna tillämpar är biologiskt acceptabla t.ex. växer i marken, har blommor, har rötter, 

andra hör inte hemma inom biologin som t.ex. att en växt är något litet, något som odlas eller 
något som inte är hårt. Många elever betraktar t.ex. ek som en växt när den är liten men inte 

när den är ett stort träd.  Det är därför viktigt att reda ut de biologiska begreppen växt och djur 
innan man går vidare till begrepp som producent och konsument.  
 

Fråga 2. Var sker fotosyntes? 
En stor andel av eleverna (86 %) är säkra på att fotosyntes sker i björklöv redan vid den 

inledande enkäten. Detta trots alla spridda kommentarer i klassrummet som menade att de inte 
hade en aning om vad fotosyntesen var för något. Dock visar resultatet att många elever vid 
enkättillfälle 1 även tror att fotosyntes sker i granrot, kantarell och granbark (53 % – 64 %). 

Dessa höga siffror visar inte teknikprogrammets elever (Åberg 2002). Där anser endast 6 % 
av eleverna att fotosyntes sker i granrot och siffrorna för kantarell och tallbark ligger på 31 % 

respektive 16 %.  Detta kan kanske till viss del förklaras av att denna undersökning är gjord 
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under åk 1 på teknikprogrammet eftersom dessa elever läser Naturkunskap A redan första året 

medan eleverna på övriga program läser Naturkunskap A under åk 2 eller 3 och därför haft ett 
långt uppehåll från naturvetenskaplig undervisning. Det är också betydligt färre som anser att 

fotosyntes sker i granbarr än i björklöv. Detta är anmärkningsvärt då en av våra stora 
basnäringar i landet är skogsindustrin. Dock har här skett en stor progression. Vid 
enkättillfälle 2 ansåg 81 % att fotosyntes sker i granbarr. Andersson m.fl. (1993) ger en 

kraftfull uppmaning att bättre koppla samman undervisningen om fotosyntesen med 
verkligheten utanför skolan. Observera gärna att denna uppmaning gjordes för närmare 20 år 

sedan och enligt min undersökning har ingen förbättring skett på dessa år. För att förstå 
fotosyntesen behövs kunnande från flera av naturvetenskapliga områden. Kring detta skriver 
Andersson (2008b). Fotosyntesen är en kemisk reaktion vilket kräver vissa kemiska 

baskunskaper. Fotosyntesen innebär ett gasutbyte d.v.s. gasbegreppet måste utredas. 
Fotosyntesen innebär en energiomvandling vilket gör att kunskap om energi är önskvärd. Den 

bygger även på biologiskt kunnande t.ex. att en stor del av jordklotets landmassor upptas av 
ett växttäcke och att växter även finns i hav och sjöar. Ovan visar att undervisningen kring 
fotosyntesen är komplex och beroende av många komponenter. Det är viktigt att ofta 

återkoppla och ta vara på möjligheten att återkomma och referera till tidigare arbetsområden. 
För att nå djupare förståelse bör man utnyttja denna möjlighet att återkoppla då man t.ex. 

undervisar om människokroppen, energi och kemiska reaktioner.  
 
Fråga 3. Hur ändras gasblandningen?  

Ca hälften av eleverna på de praktiska programmen svarade rätt på frågan vid enkättillfälle 1. 
Vid studien 2002 av Karin Åberg där hon undersökte teknikprogrammets elever så svarade 66 

% att syrgashalten ökade och 60 % att koldioxidhalten minskade. Vid enkättillfälle 2 svarade 
betydligt fler rätt på frågan utifrån syrehaltens perspektiv. Det skiljer 18 procentenheter 
mellan dessa båda tillfällen. Vad gäller koldioxiden svarade färre elever rätt på frågan vid 

enkättillfälle 2 dock skilde det endast 2 procentenheter mellan de både tillfällena. Många 
elever anger andra alternativ. Om detta skriver Helldén (1992) i en av sina 7 punkter om 

elevtänkande i naturvetenskap. Eftersom många naturvetenskapliga begrepp bygger på 
fenomen som inte kan iakttas kan eleverna ha stora svårigheter att införliva dem i sina 
tankestrukturer.  För att ha en chans att svara rätt behöver eleverna kunskap om att växter i 

ljus tar upp koldioxid och avger syrgas. Min egen erfarenhet är att eleverna oftare kommer 
ihåg att växterna avger syrgas eftersom de kopplar samman detta med det egna behovet av 

syrgas medan det är svårare att komma ihåg att de tar upp koldioxid.  Helldén (1992) skriver 
att äldre barn ofta ser fenomen utifrån människocentrerade erfarenheter och värderingar, som 
ibland förstärks av vardagsspråket. Ordet näring kan t.ex. för elever betyda en rad olika 

företeelser allt ifrån ljus, till luft och vatten. Deras erfarenheter från vardagen säger att näring 
är något man äter eller dricker. Näring blir alltså i elevernas fall liktydigt med föda. Detta 

överförs sedan på växter, d.v.s. växterna måste äta för att växa. Deras erfarenheter från 
vardagen visar ju också att växter behöver vatten och gödning för att tillväxa.   

 

Fråga 4. När tas koldioxid upp ur luften?  
Cirka hälften av eleverna svarar rätt på denna fråga. Detta stämmer väl överens med svaret på 

fråga två där hälften av eleverna anser att fotosyntes sker i granbarr. Dock sker en stor 
progression mellan de båda enkättillfällena på fråga 2, denna progression är inte lika tydlig på 
denna fråga. Dock sker även här en progression. Andelen som svarade rätt vid enkättillfälle 2 

har ökat med 12 procentenheter. Här skulle det ha varit intressant om det funnits fler korrekta 
svarsalternativ i enkäten som t.ex. björklöv och maskrosblad för att se om det även där skulle 

bli någon skillnad. Här finns vinster att göra genom att se på cellandningen och fotosyntesen 
som ett kretslopp. Växter och djur (och människan) är beroende av varandra. Du har goda 
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möjligheter att återkoppla till fotosyntesen och därmed när koldioxid tas upp ur luften då man 

undervisar om både människokroppen, energi, kemiska reaktioner och reagenser på olika 
ämnen (syrgas och koldioxid).  

  
Fråga 5. Mängden syrgas i luften är mer eller mindre densamma hela tiden. Detta trots att de 
flesta organismer behöver syrgas för att leva. Var kommer all syrgas ifrån?  

Många elever svarade rätt på denna fråga (71 % respektive 78 %) redan vid enkättillfälle 1. 
Vid enkättillfälle 2 svarade 94 % rätt på frågan vilket innebär att endast 1 av de 16 elever som 

jämförelsen baseras på svarade fel. Jag upplever i min undervisning att ”alla” elever vet att 
människan behöver syrgas. Därför har eleverna också lättare att komma ihåg att växterna 
producerar syrgas. De kopplar samman det egna behovet av syrgas med växternas 

syrgasproduktion. Även Helldén (1992) tar upp detta då han beskriver att äldre barn ofta ser 
på fenomen utifrån människocentrerade erfarenheter och värderingar. Detta förstärks ibland 

av vardagsspråket.  
 
Fråga 6. Alla växter på en stor ö dör. Vad beskriver bäst det som händer med djuren på ön?  

De flesta av eleverna (81 % respektive 82 %) insåg konsekvensen av att om alla växter skulle 
dö så skulle även djuren så småningom dö. Kring detta uppfattade jag även en del spridda 

kommentarer som visade på just detta. Ex. – ja, men alla skulle ju dö ju. – det fattar man väl 
att alla skulle ju dö. Vid enkättillfälle 2 svarade alla utom en elev rätt på frågan. Jag uppfattar 
att det goda resultatet på denna fråga till viss del är kopplade till elevernas ålder. Eleverna är 

17 – 18 år och uppfattar detta som en tydlig konsekvenskedja. De kan till och med uppfatta 
frågan som löjlig och självklar. Denna fråga kräver inte specifik naturvetenskaplig kunskap 

anser jag utan elevernas vardagsföreställningar räcker gott för att inse konsekvensen av att 
växterna på ön dör.  
 

Fråga 7. Under våren planterade en bonde potatis på en åker. Vikten på en potatis när den 
planterades var 40 gram. Vikten på potatisplantan vid skörden på hösten var ungefär 1000 

gram. Varifrån har den mesta av viktökningen kommit?  
Hela 47 % respektiver 56 % anger att viktökningen kommer från vatten och näringsämnen. 
Detta är ett tecken på att vardagstänkandet är stabilt och att de flesta elever rent instinktivt 

känner att viktökningen måste bero på de ämnen växten får i sig via rötterna. Vid enkättillfälle 
2 anger ingen elev det korrekta svaret. Dock är det endast 13 % av eleverna vid enkättillfälle 2 

som anger ett alternativ där vatten utesluts som korrekt svar. Ett vetenskapligt svar kräver 
mycket av eleverna som Andersson m.fl. (1993) diskuterar. Eleverna måste veta att 
fotosyntesen är en kemisk reaktion mellan koldioxid och vatten. Eleverna behöver även veta 

att koldioxid har massa trots att det är en gas som inte syns. Vardagsobservatören tänker inte 
att landväxter är ”planterade” i både atmosfären och marken, ej heller att luft är något 

materiellt. Helldéns studie från 1992 visar att föreställningen att växterna får sin näring från 
jorden är mycket robust och undervisningsresistent. Även 30 % av eleverna i Helldéns studie i 
åldern 14 – 16 år och som haft utökad kurs i biologi skrev att växterna fått sin föda från 

jorden. Endast 40 % från denna grupp hade föreställningen att kolet kom från en gas i luften, 
trots att de arbetat med formeln för fotosyntesen. Helldén hänvisar till Simpson & Arnold, 

1982 där det skrivs att näring och föda är något man får i sig genom att äta och svälja. 
Förändringen är att en växt suger upp födan istället för att svälja den. Denna 
vardagsföreställning lever sedan vidare, parallellt med en mera naturvetenskapligt accepterad 

förklaring. En intressant händelse i vetenskapshistorien beskriver Andersson m.fl. (1993). 
Författarna beskriver ett experiment utfört av Jean Babtista van Helmont på 1600-talet. Denne 

Helmont lade 200 skålpund torkad jord i en kruka och planterade ett pilträd som vägde 5 
skålpund i denna. Under 5 år vattnade han krukan och skötte om växten. Därefter torkade han 
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och vägde jorden igen. Den hade då minskat i vikt med 2 uns. Trädet vägde nu 169 skålpund. 

Av detta drog Helmont slutsatsen att trädets tillväxt berodde endast på vatten . Helmont hade 
inte tillgång till det moderna gasbegreppet. Elever verkar trots undervisning befinna sig i 

liknande situation. Det kan vara en idé att försöka arbeta med gasbegreppet på ett sådant sätt 
att fler sinnen blir inblandade. Väga, känna och diskutera vad som händer då t.ex. ett 
cykeldäck pumpas kan vara ett sätt att försöka få eleverna att förstå att även en gas har massa. 

Det gäller sedan att försöka återkoppla till elevernas erfarenheter då nya begrepp skall läras in 
som t.ex. fotosyntesen. 

 
Fråga 8. Alla organismer behöver energi. I potatis finns mycket energi. Varifrån kommer 
energin som finns i potatisen från början? 

Över hälften av eleverna anger solen som energikälla. Vid enkättillfälle 1 är det en hel del av 
eleverna som anger vatten som energikälla. Vid efterstudien anger de flesta elever att energin 

kommer från solen. Att så pass många av eleverna vid första enkättillfället angav vatten som 
energikälla kopplar jag ihop med ovanstående fråga. Träden ”suger” i sig näring via rötterna 
och vatten är ett ämne som trädet tar upp via rötterna. Att solen är källa till allt liv på jorden 

tror jag är något eleverna mött många gånger. Energi är ett ord som vi ofta använder i 
vardagslivet ex. på detta ger Andersson (2008b). Vi säger t.ex. att träning ger oss energi, 

energi produceras i kraftverk, när man blir trött har energin tagit slut o.s.v. Detta är begripligt 
för alla i sina sammanhang men står delvis i strid med naturvetenskapens användning av 
energibegreppet. Energi uppfattas som en abstrakt kvantitet. Den går inte att observera med 

våra sinnen. Man kan t.ex. inte observera elastisk energi men väl tecken på denna såsom ett 
spänt gummiband. Energins abstrakta natur gör den komplex och för att till fullo förstå denna 

anser en del naturvetare att förståelsen måste byggas upp av flera andra begrepp såsom massa, 
hastighet, kraft och arbete. De menar att det inte finns sinnliga erfarenheter som man kan utgå 
ifrån och bygga vidare på då man undervisar om begreppet energi. Detta leder till problem då 

målet för undervisningen är att bygga upp ett energibegrepp så att eleverna kan förstå och 
aktivt delta i t.ex. energidebatten. Frågan är på vilken nivå man behöver förstå begreppet 

energi för att nå föregående mål? 
 
Fråga 9. Till frukost äter Lisa ägg, sill och filmjölk. Detta så att hon får tillräckligt med energi 

för att spela fotboll senare på förmiddagen. Varifrån kommer den här energin från början?  
Hälften av eleverna (50 % och 44 %) anger maten d.v.s. ägget, sillen och filmjölken som 

energikälla. De följer helt enkelt inte energin bakåt till källan trots att de uppmanas att svara 
på var energin kommer från början. Cirka 1/5 svarar att energin från början kommer från 
solen. Vid enkättillfälle 2 anger hela 69 % att energin kommer från solen. Andersson 

m.fl.(1993) skriver att ett motiv för ekologiundervisning är att kunskapen om ett ekosystems 
struktur och funktion kan tydliggöra människans fundamentala beroende av fungerande 

system för att få föda. Det är en fråga om att förstå vad energikedjan sol       växt      djur      
människa betyder, liksom fotosyntesens nyckelroll. Detta har stor betydelse i ett samhälle som 
vårt, där beroendet inte är lika påtagligt för var och en som t.ex. i det gamla bondesamhället. 

Jag uppfattar till viss del att den stora förbättringen av resultatet beror på att eleverna inte 
tänkte efter då de besvarade frågan vid första enkättillfället. Vid enkättillfälle två hade de 

under flera veckor arbetat med ekologi och kommit in i det naturvetenskapliga tänkandet igen. 
Det skall kommas ihåg att dessa elever haft ett långt uppehåll från naturvetenskapliga studier.  
Andersson (1995) skriver att det är önskvärt att eleverna bygger upp ett generellt 

energibegrepp som innefattar både levande som icke levande system. Eleverna har en 
benägenhet att koppla energi till det levande. Författarna menar att alla lärare måste bli 

energilärare, samarbete mellan olika ämneslärare och insikt kring svårigheten med begreppet 
krävs. På den aktuella skolan har ett par program genomfört ett samarbetsprojekt kring energi 
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och energikällor där lärare som undervisar i de praktiska ämnena deltagit liksom lärare i 

samhällskunskap, svenska och naturvetenskap.  
 

Fråga 10. Vad betyder fotosyntes för människan? 
36 % respektive 26 % av eleverna anger det helt korrekta alternativet, d.v.s. de kombinerar 
alternativen a, b och c (ger oss syre, ger oss energi och tar upp koldioxid). Endast ett par 

elever anger helt fel alternativ d.v.s. att fotosyntesen endast är viktig för växter. Vid 
efterstudien svarar 44 % av eleverna helt korrekt på frågan vilket är en ökning med 69 %. 

Ingen elev anger det helt inkorrekta svaret att fotosyntesen endast är viktig för växterna. Att 
verkligen förstå fotosyntesen är en större och mer komplex uppgift än vad man kanske tänker 
på vid första anblicken. Som jag tidigare skrivit om krävs kunskaper från många 

ämnesområden för att förstå fotosyntesen. Eleverna behöver förstå begrepp som t.ex. energi, 
materia och kemiska reaktioner. Lär sig eleverna förstå fotosyntesen öppnas nya möjligheter 

anser Andersson (2008b). Eleverna kan t.ex. förstå varför användningen av biobränslen inte i 
det långa loppet ökar koldioxidhalten i atmosfären och varför djur och människor är helt 
beroende av växterna för energiförsörjning.  

  

4.3 Undervisningsmomentet 

 
Det är svårt om inte omöjligt att analysera min fotosynteslektion utan att ta i beaktande att 

denna endast utgjorde en liten del av ett större arbetsområde. På det stora hela visar resultaten 
på en stor förbättring vad gäller elevernas kunskaper mellan enkättillfälle ett och två med ett 
viktigt undantag. Eleverna visar ingen förbättring kring vad som bygger upp växtens materia. 

Trots detta anser jag undervisningen varit lyckad. Jag upplever dock att en del av den stora 
förbättringen beror på det långa uppehållet dessa elever haft vad gäller naturvetenskapliga 

studier. För att få rättvisare värden över progressionen hade även efterstudien behövt 
genomföras senare. Nu genomfördes efterstudien i nära anslutning till just avslutat 
arbetsområde inom ekologi. Troligen visar studien även på en större progression än vad den 

verkligen är då man kan anta att de 16 elever som efterstudien bygger på är de mest 
studiemotiverade. Detta eftersom de varit närvarande vid de tidigare två tillfällen som 

efterstudien bygger på. Jag försökte medvetet belysa att fotosyntes sker i alla växter och 
visade exempel på både växtplankton och barrträd då jag genomförde min undervisning vilket 
gav bra resultat. På fråga 2 ansåg 52 % av eleverna att fotosyntes sker i granbarr vid 

enkättillfälle 1 medan hela 81 % ansåg att fotosyntes sker i granbarr vid enkättillfälle 2. 
Tanken från min sida var att försöka visualisera och diskutera kring fotosyntesen vilket jag till 

viss del gjorde. Dock tog diskussionsviljan snabbt slut hos eleverna då denna uppgift 
genomfördes och det blev till stor del jag som sammanfattade och försökte dra ur eleverna 
deras åsikter för att komma vidare i en sammanfattning av fotosyntesen. En av tankarna med 

min undervisning var att försöka få eleverna förstå var materian som bygger upp växter kom 
ifrån eftersom elevernas vardagsföreställningar kring detta tycks vara mycket 

undervisningsresistent. Detta misslyckades. Vi hade kanske kommit längre om eleverna 
arbetat mer med att skriva ner, redogöra och lämna in sina tankar. För att sedan ha 
genomgång och åter upprepat frågan var biomassan kommer ifrån. Som det blev nu försökte 

jag genomföra så mycket som möjligt på de 80 min jag hade till förfogande. Eleverna fick se 
på film, arbeta med instuderingsfrågor, diskutera i grupp, gemensam sammanfattning av 

gruppuppgiften samt lyssna på teorigenomgång vid ett och samma lektionstillfälle. Dock vet 
jag att läraren som ansvarade för undervisningen i klasserna återkom till fotosyntesen vid flera 
tillfällen av arbetsområdet.  
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4.4 Slutdiskussion 

 
I vardagen stöter vi ständigt på ordet ekologi och eko t.ex. varje gång vi är och handlar. Vill vi 

köpa ekologiska produkter eller inte och vad är det egentligen som kännetecknar dessa? Vad 
grundar vi våra beslut på då vi väljer att handla ekologiskt eller inte och vad betyder 

ekologiskt i detta fall egentligen? Fagerström (2003) skriver om ekologin att den både är en 
gren av naturvetenskapen med klarlagda principer och samband i naturen men att den även 
symboliserar en natursyn. En natursyn där man uppfattar allt naturligt som bättre än det som 

är påverkat av människan. Denna natursyn har tusenåriga anor och är spridd över hela 
västvärlden. Ordet eko kan med andra ord för många människor mer symbolisera en 

livsåskådning än en vetenskap. Detta visar på att naturkunskapen till sin natur är 
tvärvetenskaplig. Undervisningen bygger på diskussion och reflektion kring 
naturvetenskapliga begrepp. Detta framhålls även i förslaget till de nya styrdokumenten från 

skolverket för det frivilliga skolväsendet där att man framhåller att ämnet naturkunskap till sin 
karaktär är tvärvetenskaplig med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet 

behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där 
naturvetenskap möter samhällsvetenskap. I mitt arbete har jag än en gång fått bekräftelse på 
hur starka vardagsföreställningarna är då ingen av eleverna anger att materia byggs upp av 

koldioxid trots undervisning kring detta. Detta behandlar även Helldén (1992), Andersson 
m.fl. (1993) och Carlsson (1999). Att man kan och har utvecklat goda lektioner kring 

fotosyntesen är inget jag ifrågasätter, däremot kan jag se ett behov av mer diskussion och 
reflektion kring olika situationer där elevernas tankar utmanas. Undervisningsförsök kring 
fotosyntesen har genomförts med goda resultat. Ett av dessa beskriver Jansson m.fl. (1994). 

Sekvensen inleddes med en enkät, där eleverna fick besvara frågorna: Vad tror du att en växt 
behöver för att kunna leva? Varifrån kommer veden i en stor ek, tror du? För varje år som går 
växer trädstammen och blir tjockare och tjockare. Hur kommer det sig tror du? Finns det 

något som rör sig inuti en växt? Därefter följde ett grupparbete där uppgiften var att välja ut 
en av frågorna från enkäten och tillverka en bild med svar på den frågan (hypoteser), tänka ut 

och skriva ner förslag på experiment, redovisa bild och experimentförslag för övriga grupper, 
genomföra experimenten samt redovisa resultaten för övriga. Därefter följde teorigenomgång. 
Genomgången knöt an till elevernas enkät, bilder och experiment. Teorin tillämpades sedan 

genom att grupperna valde och utförde experiment från experimentbank, tillverkade ny 
reviderad bild att jämföras med den första bilden samt diskuterade och redovisade svar på 

några problemställningar ur fotosyntesens historia. Vid utvärderingen 6 månader senare 
visade gruppen signifikant bättre kunnande än kontrollgruppen vad gäller: varifrån biomassan 
kommer, växternas avgivande av syre när det är ljust samt energiresonemang för att förklara 

varför ett äppelträd kan blomma på bar kvist respektive varför morötter blommar först andra 
året. De som konstruerat, genomfört och utvärderat undervisningsförsöket, Bornäs och 

Djurvall (1992) tror att en väsentlig faktor för resultatet är att elevernas vardagsföreställningar 
efterfrågades och gjordes till en del av undervisningen.  

Ett av gymnasieskolans stora problem, åtminstone på detta industriprogram är 

elevernas attityd till undervisning och deras många gånger låga närvaro på lektionerna. Kring 
detta krävs mycket arbete och reflektion. Många elever ger inte sig själva eller läraren en 

chans att utveckla kunskap. Det har ingen betydelse hur undervisningen gå r till eller är 
upplagd om eleverna ändå inte är närvarande eller ger undervisningen en chans. Att ändra 
attityd till undervisning och då framförallt till naturvetenskaplig undervisning är svårt. 

Konkurrensen om elevernas uppmärksamhet är stor. Om detta skriver Lindahl (2003), för att 
naturvetenskapen och tekniken ska ha en chans så måste eleverna få en positiv upplevelse 

tidigt under skoltiden. Har de hamnat i ett läge då de upplever att det inte är roligt krävs 
mycket mer för att påverka dem. Ungdomar idag är engagerade i samhällsfrågor av olika slag. 
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Kanske en annan inriktning på undervisningen kan få dem att inse att SO-ämnena ger dem 

verktyg att agera, protestera och diskutera olika frågor samtidigt som NO ger dem kunskapen 
att göra detta. Målen för Naturkunskap A ger stort utrymme för diskutera olika samhällsfrågor 

och på så sätt fånga elevernas intresse.  
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Bilaga 1 

Enkätundersökning HT 2010 
 
Som en del av min utbildning genomför jag ett examensarbete. Jag skulle uppskatta om du tar 

dig tid att svara på följande frågor i den här enkäten. Undersökningen är helt frivillig och 
anonym. Dina svar kommer bara att behandlas av mig och ingen annan kommer att få veta hur 

du har svarat. Du har även rätt att avbryta enkäten när du vill.  
Tack för din medverkan / Jenny Thim 
Skola:______________________________ 

Program:____________________________ 
Årskurs:____________________________ 
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1. Vilka av följande är växter?  

Kryssa i alternativet Ja om du tycker att det är en växt, nej om du inte tycker det.  

 Ja     Nej 

Vitsippa   

Kantarell   

Manet   

Björk   

Mussla   

Tall   

Palm   

Vitmossa   

Solros   

Cyanobakterie   

   

 

2. Var sker fotosyntes? 

Var kan fotosyntes ske? Om du anser att fotosyntes kan ske i ett björklöv så kryssar du 

ja. Om du anser att fotosyntes inte kan ske i ett björklöv, så kryssar du nej o s v.  

 

 Ja Nej 

Björklöv   

Björnmossa   

Granrot   

Maskrosblad   

Granbarr   

Kantarell   

Kaktus   

Tallbark   
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3.  Hur ändras gasblandningen? 

Karin fyller en plastpåse med luft. Sedan trär hon påsen över en krukväxt och knyter 

till som figuren visar. Knytningen är helt tät. Växten får stå i solen en dag. Här följer 

ett antal påståenden om vad som händer med gasblandningen i påsen. Ange för varje 

förslag om det är rätt eller fel.  

 Rätt Fel 

Mängden syre ökar   

Mängden syre minskar   

Mängden syre ändras ej   

Mängden koldioxid ökar   

Mängden koldioxid minskar   

Mängden koldioxid ändras ej   

 
 

På nedanstående frågor skall du ringa in det svar du tycker passar bäst. 

 
4. När tas koldioxid upp från luften? 

 
A. Ved eldas 
B. En svamp växer 

C. En biogas bil körs 
D. En gran växer 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Mängden syre i luften är mer eller mindre densamma hela tiden trots att de flesta  

organismer behöver använda syre för att leva. Var kommer allt syre ifrån? 
 

A: Havet 
B: Växter 
C: Rymden 

D: Marken 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. Alla växter på en stor ö dör. Vad beskriver bäst det som händer med djuren på ön?  

 

A. Många djur dör, men en del djur som inte äter växter klarar sig  
B. All djur dör så småningom 

C. En del djur som brukar äta växter börjar istället äta annan mat och klarar sig  
D. Bara de starkaste djuren överlever 
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7. Under våren planterade en bonde potatis på en åker. Vikten på potatis när de 

planterades var 40 gram. Vikten på potatisplantorna vid skörden på hösten var ungefär  
1000 gram. Varifrån har den mesta av viktökningen kommit?  

 
A. Jord och vatten 
B. Vatten och luft  

C. Vatten och näringsämnen 
D. Jord och näringsämnen 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Alla organismer behöver energi. I potatis finns mycket energi. Varifrån kommer  

energin som finns i potatisar från början? 
 

A. Vatten 
B. Koldioxid 
C. Solen 

D. Syre 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

9. Till frukost äter Lisa ägg, sill och filmjölk så att hon får tillräckligt med energi för att 

spela fotboll på förmiddagen. Varifrån kommer den här energin från början?  
 

A. Koldioxid 
B. Hönan, fisken och kon 
C. Solen 

D. Syre 
E. Vatten 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Vad betyder fotosyntes för människan? 

 
A. Den ger oss syre som vi andas 

B. Den ger oss energi i all mat som vi äter 
C. Den tar upp koldioxiden som kommer från användningen av fossila bränslen 
D. Både A och B 

E. Både B och C 
F. De tre första alternativen A, B och C 

G. Fotosyntes är bara viktig för växter. Den har ingen betydelse för människan 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bilaga 2 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Växtcell Fotosyntesen

• Växten tar upp koldioxid via klyvöppningarna.

• …vatten genom rötterna.

Med hjälp av solens energi bildas

• Kolhydrater (socker)

• och syrgas som avges via klyvöppningarna.

(solenergi)

Koldioxid + vatten           Kolhydrater + syrgas

Du vet väl att vi alla är växter?

Växterna och 
fotosyntesen

Fotosyntes 

Foto = ljus 

Syntes = sammansättning

• Fotosyntesen är ett exempel på en kemisk 
reaktion

• Solljuset behövs för att fotosyntesen ska 
fungera (en katalysator).

Fotosyntes sker i växtens gröna delar

• Växterna vänder sina blad mot solen

• Fotosyntesen sker i de gröna bladen

• Bladen består av massor av klorofyllkorn som 
ger bladen sin gröna färg

• Klorofyllet fångar in energin från solen och 
bildar socker
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Cellandning 

• Människor och djur förbränner kolhydrater för att få energi, 
detta kallas cellandning.

• Syret som växterna ”andas ut” tar vi upp och omvandlar 
tillsammans med kolhydrater till vatten, koldioxid och energi.

• Kolhydrater (druvsockret) får vi i oss när vi äter. Energin som 
bildas använder vi i kroppens kemiska processer. 

• Koldioxiden andas vi ut som en restprodukt, som sen växterna 
kan använda i fotosyntesen igen. 

• Kolhydrater + syrgas Koldioxid + vatten + energi

Klyvöppningar blad

• På växternas blad sitter små 
öppningar som kallas 
Klyvöppningar. 

• Klyvöppningarna utgör bara 
omkring en procent av bladytan 
men är väldigt viktiga för växten.

• Det är i dessa små, små 
öppningar som gasutbytet sker 
(koldioxid in, syrgas ut).

Vad använder växterna 
kolhydraterna till?  

• Kolhydraterna (sockret) 
används som 
byggnadsmaterial t.ex.:

*stärkelse , näring som 
det finns gott om i       
frön som gör att de kan 
gro.

*cellulosa , gör växten 
styv. Finns i cellvägen 
runt växtcellen.

Cellandning (Växter)

• Även växter har cellandning

• Ljusenergi kan ej sparas

• Cellerna behöver energi även på natten
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Bilaga 3 

 
Titta på det här trädet. 
Tänk er att det en gång har varit ett jättelitet frö. 

Hur har det gått till när trädet har blivit stort. 
Var kommer materialet som bygger upp trädet ifrån? 

 
Fundera och skriv ned era tankar.  

 
Hjälpmedel: Tänk på den genomgång vi nyss haft! 

    s. 36 – 38 i boken Naturkunskap A Bas 
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Sammanfattning efter uppgiften:  
 

Ett träd kommer från ett litet frö som gror under marken. Fröet behöver 
inte näring och ljus för att gro, allt som behövs finns i fröet. 

När grodden blivit så stor att den når upp till solljuset startar fotosyntesen. 
 

Ett träd består till allra största delen av något som kallas cellulosa. Trädet bildar 
cellulosa av druvsockret som bildas under fotosyntesen. 

 
För att druvsockret ska bildas krävs tre viktiga saker: 

• koldioxid  
• vatten 

• solenergi 
 
Koldioxid tar trädet upp via klyvöppningarna från luften 

 
Vatten tar trädet upp via rötterna från marken. Ett stort träd kan ”dricka ca 300 

liter vatten på en dag. 
 

Solljuset är det som gör det möjligt för trädet att omvandla koldioxid och 
vatten till druvsocker(=trädets byggstenar). Solljuset fungerar som en 

katalysator. 
 

Samtidigt som detta sker bildas också den gas som gör det möjligt för oss 
att leva på jorden, nämligen syrgas. 

 
Kolhydraterna (druvsocker mm) är förutom växtens byggnadsmaterial djur och 
människors energikälla! 

 
Denna fantastiska process kallas fotosyntes  
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 
Instuderingsfrågor      s. 36 – 37 
Namn:_________________________________________________ 

1. Vad betyder ordet fotosyntes? 

_________________________________________

_________________________________________ 
2. Vilka ämnen behövs och vilka ämnen bildas vid fotosyntesen? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
3. Vad kallas det gröna färgämnet i växterna? 

_________________________________________ 
4. Druvsocker kan ombildas till andra ämnen i växten, vilka? 

_________________________________________

_________________________________________ 
5. Vad händer med solenergin som växterna fångar in i fotosyntesen?  

_________________________________________

_________________________________________ 

6. På vilka sätt är vi människor beroende av växternas fotosyntes?  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
7. I boken står det att det finns energi från solen i bensin. Förklara detta påstående.  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 


