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Fallstudier-resultat 
 
De hittills redovisade resultaten ger möjlighet att se klassens progression, d.v.s. de 28 
elevernas utveckling av begrepp efterhand som de utvecklas i NO-lärandet. Av resultaten som 
redovisas finns det också möjlighet att se klassens utveckling av naturvetenskapliga begrepp, 
miljövetenskapliga begrepp samt begrepp användbara i lärandet för hållbar utveckling. I 
studien redovisas miljöbegrepp såsom, vatten, liv, jord, vardagligt vatten (avloppsvatten och 
kranvatten), gifter, vanliga och miljövänliga fordon, sortering av sopor och batterier, rost, 
växthus samt den ökade växthuseffekten. 
 
I följande avsnitt redovisar jag den longitudinella utvecklingen av de analyserade svaren från 
de tio intervjuade eleverna i klassen, begrepp för begrepp. Jag tar hänsyn till elevernas utsagor 
i såväl intervjusituationen som enkätsituationen och för ytterligare fördjupning av analysen 
kompletterar jag den med utdrag från ett antal videoinspelningar där eleverna utvecklat de 
olika begreppen. De kan anses fullt ut representera begreppsutvecklingen i klassen. Jag har 
genomgående använt det kategorisystem som jag redovisat i metodkapitlet och i den 
inledande texten till resultatkapitlet. 
 
Begreppsutvecklingen redovisas i samma ordning i fallstudierna som i sammanställningen på 
gruppnivå i första delen av detta kapitel, d.v.s. i den ordning som begreppen aktualiserats i 
lärandet. Det innebär att resultat beträffande några begrepps utveckling redovisas endast när 
jag följt klassen ett eller flera år. Det gäller exempelvis begreppen vatten i vardagen, 
sopsortering och batterier och den ökade växthuseffekten. 
 
I företrädesvis linjediagram redovisas elevernas utveckling enligt de kategoriseringar som 
redovisats i inledningen av kapitel 7. Såväl intervjusvar som enkätsvar redovisas i 
diagrammen för respektive begrepp för att ge en helhetsbild av elevernas utsagor såväl 
muntligt som skriftligt. 
 
Varje fallstudie avslutas med en liten sammanfattning där begreppsutvecklingen bland annat 
följs upp longitudinellt i termer av conceptual change, conceptual capture och conceptual 
growth. 
 
Pia 
 
Vatten 
 
Inom begreppet vatten och den specifika frågeställningen: Hur bildas regn? Rita gärna! 
befinner sig Pias utsagor på en jämn nivå, d.v.s. kategori B2. Utmärkande för hennes 
resonemang är hennes genomgående uttryck att vattnet på något vis ”pressas” i molnen. Ord 
som avdunsta, ånga och moln leder fram till en förklaring med de naturliga sfärerna som 
tillsammans formar ett cykliskt kretslopp. 2006 har resonemang om att molnen blir tunga tagit 
form i kombination med uttrycket pressar. 
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Figur 1. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar beträffande frågan om hur regn 
bildas. Kategoriseringen av enkät- och 
intervjusvar är de samma åren 2004-2006. 

 
 
 

 
                                                                         

Nedan följer redovisning av Pias enkät- och intervjusvar över tid. 
 

 
Figur 2. Pias enkätsvar 2004 (B2) på frågan Hur bildas regn? Rita gärna! 
 
Enkät 2005 (B2): Det regnar först ner, sen avdunstar vattnet och så pressas allt vatten som 
sen regnar ner igen. 
Enkät 2006 (B2): Vatten avdunstar och blir till moln och när molnet blir tungt så börjar det 
regna. 
 
Intervju 2004 (B2) 
Christel: Hur blir det regn? 
Pia: Först regnar det och sen så eller vad det heter så avdunstar regn och kommer upp till 

molnen igen och när det kommer för mycket till molnen så regnar det ner. 
 
Intervju 2005 (B2) 
Christel: Hur bildas regn? 
Pia: Det är, eller, det avdunstar upp i eller i ett moln eller som blir till ett moln och så sen 

pressas vattnet, alltihop och sen regnar det ner. Ja, någonting sådant. 
Christel: Och sen när det har regnat ner och kommer på marken. Vart tar vattnet vägen sen? 
Pia: Då åker det upp igen, samma sak igen, det pressas. 
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Intervju 2006 (B2) 
Christel: Hur bildas regn? 
Pia: Det är för att om man har en sjö så avdunstar vattnet och så blir det ånga och så åker det 

upp i luften och så blir det moln och när de blir tungt då pressas allt ihop så regnar det 
ner. Vattnet hamnar här ner. Det kan komma överallt. 

 
I den senaste intervjusituationen pekade Pia på en teckning hon under intervjun skapade för 
att förklara hur regnbildning går till. 
 
För att få en samlad bild av begreppet vatten utifrån var det finns och dess funktion och 
egenskaper har jag undersökt elevernas utsagor enligt redogörelse tidigare i detta kapitel med 
exempel från när vatten blir liggande på en diskbänk. 
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Figur 3. Kategorisering av Pias enkätutsagor 
på frågan: Läraren har spillt vatten på 
diskbänken. Vad händer med vattnet om hon 
inte torkar upp det direkt? 
 

 
Exempel på enkätsvar: 
Enkät 2003 (B1): Om den ligger i solen torkar den upp. 
Enkät 2004 (A): Avdunstar. 
Enkät 2005 (A): Avdunstar. 
Enkät 2006 (A): Det händer inget om hon inte låter det ligga kvar länge för då avdunstar det. 
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Liv 
 
Pia håller sig kontinuerligt på A-nivån i sina enkätutsagor beträffande frågeställningen: Vad 
behöver växter och djur för att leva? Skriv, rita och berätta! 
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Figur 4. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar rörande förutsättningar för liv 
och växande. Frågeställningens utgångspunkt 
är: Vad behöver växter och djur för att leva? 
Skriv, rita och berätta! 

 
I enkätsvaren uttrycker Pia uttryck som träd, vatten och mat varierat med vatten, syre och 
mat. Vid intervjutillfället 2005 uttrycker hon en förklaring med tydliga naturliga samband. 
 
Intervju 2005 (B2) 
Christel: Vad behöver växter och djur för att leva? 
Pia: Öh. Gas, spenat och vatten. 
Christel: Vad behöver du för gas? 
Pia: Öh, och så träden för de gör så att vi får. De gör, jag kommer inte ihåg, men de gör så 

att. När de växer så blir det en gas. 
Christel: De gör en gas? 
Pia: Ja, de gör nog syre. 
 
Ovanstående intervjuutdrag kategoriseras som kategori B2. Medan hennes enkätutsagor 
konstant håller en A-nivå sker en variation i hennes uttalanden vid intervjuerna; B2, Vet ej, 
åter B2 och avslutas med A. 
 
Jord 
 
Utsagorna om begreppet jord varierar något men utvecklas över tid till kategori B1 i 
enkätsvaren och till kategori B2 i intervjusvaren. Inledningsvis förekommer kategori A och 
Vet ej men efterhand sker en utveckling, som kan ses som ett första steg i ett systemtänkande. 



© Persson, C. (2008). Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig 
utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser. 

 5

2003 2004 2005 2006

C2

C1

B2

B1

A

Vet ej
Enkät Intervju

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar avseende Pias utveckling om hur 
kompostjord bildas.  
 

 
Exempel från enkätsvar: 
Enkät 2003 (A): Det har förmultnat. 
Enkät 2004 (B1): Insekterna äter det och sen bajsar de ut det.  
Enkät 2005 (A): Man låter det förmultna. 
 
Intervjuerna ger vid analys kategori B2 både vid 2005 och 2006 års intervjuer. 
 
Intervju 2005 (B2) 
Christel: Hur bildas kompostjord? 
Pia: Öh, det kan förmultna och så kan det och så maskarna kan äta upp det och bajsa ut det. 
Christel: Nyttan som maskarna gör, vad är det? 
Pia: Att de tar bort eller äter upp löv och sådant och sen så bajsar de ut så det blir ny jord. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Hur bildas kompostjord?  
Pia: Löv och sånt som maskarna äter upp och sen när de bajsar ut det så blir det jord. 
 
Vatten i vardagen 
 
Vatten och vattnets kretslopp belyser en begreppsväv som i första hand behandlar det rena 
kretsloppet, men i naturen är rent vatten numera sällsynt. Det innebär att fokus förskjuts till 
det kretslopp som människan i stor utsträckning styr över. 
 
En tydlig indikation avseende begreppet vatten i vardagen är att Pia genomgående svarar 
mindre utförligt i enkätsituationen medan hon vid kategoriseringen når både en C1- och en 
C2-nivå i intervjusituationen. I ett enkätsvar, 2006, på frågan: Vad händer med toalettstolens 
innehåll när du spolar? säger Pia: Det kommer till ett reningsverk. Det utgör ett enkelt 
uttalande, d.v.s. kategori A. 
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Figur 6. Kategorisering av enkät- och  
intervjusvar: Vad händer med innehållet i  
toalettstolen när du spolar?  

Figur 7. Kategorisering av enkät- och  
intervjusvar avseende frågan om var  
kranvattnet kommer från.  

 
Intervju 2003 (C1) 
Christel: Vi skulle kunna tänka oss att vi hade tandkräm i. Toapapper har du hemma och när du 

har varit på toaletten och spolat. Vart tar det då vägen? 
Pia: Det åker till ett reningsverk och så kommer det till ett ställe och så åker vattnet vidare. 
Christel: Men är det bara vattnet som åker vidare? Vad händer med de andra sakerna? 
Pia: Jag tror att det åker vidare till ett annat ställe och så tar man bort det där. 
 
Intervju 2004 (C1) 
Christel: Vad händer med innehållet i toastolen när man spolar? 
Pia: Det kommer till ett reningsverk. 
Christel: Vad händer där? 
Pia: De rensar det. 
Christel: Blir det rent vatten där? 
Pia: Vet inte. 
 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Var kommer vattnet i kranen ifrån? 
Pia: Från ett reningsverk där de har renat vattnet. 
Christel: Och det vattnet som de renar var kommer det ifrån? 
Pia: Det kommer från havet, eller källor och så. Sjöar. Inte från havet för det är salt. Och det 

kan man torka… 
Christel: Vet du var ert vatten kommer ifrån? 
Pia: Jag har glömt vilken sjö. 
 
Samtalet under intervjun fortsätter med toalettstolens innehåll och vart detta tar vägen efter 
spolning. 
 
Christel: Vad händer med det som finns i toastolen när du spolar? 
Pia: Då åker det till ett annat reningsverk där det filtreras och allt smuts ska bort och sen åker 

det ut i havet. 
Christel: Vet du hur det går till när vattnet renas? 
Pia: Det filtreras, på ett ställe finns en sak eller något jättestort där nere och så åker det smuts 

upp däruppe och så vattnet är kvar. 
Christel: Vart tar vattnet vägen sen? 
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Pia: Jag har för mig att det kommer till en annan bassäng där det är en massa bakterier och 
sånt eller så är där en massa små grejor som äter upp smutsen. Så blir det rent. 

 
När eleverna utvecklar en begreppsväv kring vatten i vardagen visar resultaten på hur 
människan och tekniken påverkar vattnets kretslopp. Pia redogör i intervjusvaren ganska 
utförligt för den biologiska reningsprocessen. 
 
Gifter 
 
I begreppsväven kring gifter uppstår en konfliktsituation i begreppsutvecklingen mellan de 
naturliga sambanden och sammanhangen i kontaktytan mellan olja och vatten d.v.s. om oljan 
är en naturlig produkt i elevens uttalanden eller en teknisk produkt. 
 
I intervjusvaren på frågan: Vad händer när olja kommer ut i havet? pendlar Pia mellan 
kategori B2 och C1 avseende gifter som miljöbegrepp. Utvecklingen i intervjuerna följer 
successionen C1-C1-B2-B2. I en enkät, 2006, svarade Pia på samma fråga: Allt som lever i 
havet dör, d.v.s. kategori B1. Det tyder sammantaget på att elever kan se frågor om olja i ett 
naturvetenskapligt samband eller sammanhang, men att människan också bidrar till att haven 
och biosfären tar skada. Pia utvecklar begrepp som tillhör ecological science men också 
environmental science enligt de definitioner som redovisats i kapitel 1 och 3.  
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Figur 8. Kategorisering av enkät och 
intervjusvar beträffande frågan:  
Vad händer när olja kommer ut i havet? 

 
Intervjusvar 2003 (C1) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Pia: Ja, allt dör. När det kommer olja på det. 
Christel: Hur kan olja komma i vattnet? 
Pia: Båten kan gå i sönder på något ställe och så kan det börja läcka. 
Christel: Om oljan kommer ut i vattnet här vad händer då? 
Pia: Fiskarna och massa alger kommer dö om det kommer olja på det. Jag har hört att det var 

en båt i Italien som gick i sönder på mitten så det såg ut som det var två båtar som gick i 
sönder men det var bara en båt. 

Christel: Och då läckte det ut olja. Vad tänkte du då? 
Pia: Att det var ganska mycket olja som åkte ut och det är synd om fiskarna. 

 
Intervju 2004 (C1) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Pia: Ibland på båtar så kan de släppa ut olja så dör fiskarna och djuren för det är alldeles 

klibbigt. 
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Intervju 2005 (B2) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Pia: För att det är…Olja. Det kan det kladdigt och så dör fiskarna och fåglarna och växterna. 
 
Samtalet leder till en reflektion kring den lek som eleverna tidigare lekt på stranden under 
benämningen Giftleken. Under samtalet utvecklas begreppsväven vidare till mer omfattande 
ekologiska samband beträffande en näringskedja, d.v.s. kategori B2. 
 
Christel: Kommer du ihåg att ni lekte en lek på stranden och så var ni olika fiskar, och några var 

fåglar och er lärare hade strött ut sån pasta på marken, gula och röda… 
Pia: Ja. 
Christel: Och så räknade ni och så. Vad handlade den leken om? 
Pia: Om att det var många som dog. Det var så mycket farligt i vattnet så vissa dog, eller ja, 

de flesta dog. Och så överlevde vissa.  
Christel: Det var det leken gick ut på? 
Pia: Ja. Och så fick, eller så det var mest av de små kvar och minst av de stora djuren kvar. 

Eller som blev, och så blev de mindre och mindre av de största och mer av de små för 
eller fiskarna från att ha ätit lite så fick de mittemellan det i sig och sen de stora.  

Christel: Så dör de stora menar du? 
Pia: Ja. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Pia: Om olja åker ut i vattnet så dör alla fiskar som är i närheten. Oljan sprider sig och så kan 

växter och sånt i vattnet dö. 
Christel: Vad händer om fiskar och växter dör? 
Pia: Öh. Det är inte bra. 
Christel: Om oljan finns i vattnet kommer den att försvinna av sig själv? 
Pia: Om vi samlar ihop den. 
Christel: Vad händer om vi inte gör det då? 
Pia: Då sprider eller då kan den sprida sig. Och så kanske den kommer ut i andra vatten. 
Christel: Som du berättade när det blir regn så avdunstade vattnet, hur blir det om nu vattnet med 

oljan avdunstar, blir oljan kvar eller? 

Pia: Ja, den blir kvar. 

 

I den avslutande dialogen är begreppsutvecklingen tydlig där Pia ser avdunstning och 
bildningen av regn utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv, men också hur olja sprider sig i 
vattnet och påverkar levande organismer som t.ex. fiskar. 
 
Sopsortering och insamling av batterier 
 
När det gäller utvecklingen av begreppsväven kring sopsortering och batterier finns en tydlig 
begreppskonflikt i skillnaden i mellan sortering av sopor i allmänhet som glas, plast, metall 
och papper jämfört med insamling av batterier. 
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Figur 9. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Varför sorteras sopor?  

Figur 10. Kategorisering av enkät- och  
intervjusvar: Varför samlas batterier in?  

 
Exemplifiering avseende varför batterier ska samlas in svarar Pia i intervju 2003 (C2): 
 
Pia: För att det är farligt att lägga batterier bland vanliga sopor. 

 
På frågan varför sorteras man sopor blir Pias enkätsvar, 2006, att man kan göra nytt glas, nytt 
papper och nya metaller, d.v.s. kategori C1. 
 
Som svar på samma fråga svarar Pia i intervju åren 2004, 2005 och 2006 på följande sätt. 
 
Intervju 2004 (C1) avseende sopsortering och batterier 
Christel: Varför skulle man sortera sina sopor, glas för sig och plast för sig? 
Pia: För att man ska kunna använda det igen. 
Christel: Var slänger du batterier? 
Pia: På ”farligt avfall”. 
Christel: Varför det? 
Pia: Vet inte, kanske för att det finns el kvar. Och så kan man göra om det till nya. 
 
Intervju 2005 (C2) avseende sopsortering och (A) avseende batteriinsamling 
Christel: Sorterar ni sopor hemma? 
Pia: Ja. 
Christel: Var lägger ni ett sånt här? 
 
Jag visar henne ett batteri som ingår som en av artefakterna vid intervjun. 
 
Pia: Öh, pappa brukar ta det och lämna in det på något ställe. I en speciell container. 
Christel: Varför gör han det tror du? 
Pia: För att det är… det kan vara farligt eller det kan vara farliga ämnen i det kanske. 
Christel: Vet du vad som finns inuti ett batteri? 
Pia: Ja, men…där inne finns det en deg tror jag  
Christel: Vad finns i den degen? 
Pia: Det var… eller..jag kommer inte ihåg. 
Christel: Vad sorterar ni mer? 
Pia: Vi sorterar…öh eller sånt som kan förmultna i en och så i en annan papper och i en 

öh..det andra som blir över. 
Christel: Varför gör man det? 
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Pia: För pappret kan man återvinna och göra nytt papper och maten eller. Eller det om blir 
kvar kan man göra till jord. Och biogas. 

 
Intervju 2006 (C2) avseende sopsortering och (B1) avseende batteriinsamling. 
Christel: Varför samlar man in metaller? 
Pia: Det kan man smälta om och göra till nytt metall. 
Christel: Vad hade hänt om ni inte samlat in de här metallerna? Hur skulle ni då göra nya? 
Pia: Vi skulle få bryta nytt hela tiden och det är onödigt för då slösar man på naturen. 
Christel: Varför samlar man in batterier? 
Pia: De återvinns inte de samlas in för de är farliga för naturen. Vet ej vad som är farligt i 

dem. Har glömt vad det heter. 
 
Av dialogen framgår att allt efter hand utvecklar Pia sina utsagor om sopsorteringen och de 
möjligheter det finns till återvinning av jord, metaller, glas och papper samt till och med 
energiåtervinning. Samtidigt redovisar hon skillnaderna mellan sådant som kan tas tillbaka 
och batterier som hon anser farliga för naturen. Pia uppvisar en tydlig utveckling av 
begreppen i form av samband och sammanhang avseende sortering av sopor. 
 
Rost 
 
Rost är en nedbrytning eller vittring som uppträder på olika material i olika miljöer. Rost 
utvecklas därmed till ett miljöbegrepp av betydelse för hållbar utveckling, som omfattar 
omsättning av energi och materia i natur och samhälle. Eleverna stöter på en konfliktsituation 
i begreppens tillhörighet. Problematiken består bland annat i om järn, stål eller metall är att 
hänföra till naturen eller om det handlar om tekniska produkter när rost bildas. 
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Figur 11. Kategorisering av Pias enkät- och 
intervjusvar avseende utgångsfrågan: Hur 
bildas rost? 

 
Från att vid första tillfället inte uttrycka något alls vare sig i enkät eller i intervju ser Pias 
utveckling angående miljöbegreppet rost ut som en utveckling från kategori B2 som har en 
tendens att dra mot kategori C1 2006 i enkätsituationen och kategori C2 i intervjun. 
 
Enkätsvaren från Pia 2005, på frågan: Hur blir det rost? faller ut som följer: När det kommer 
vatten på metall, B2, och 2006 (C1): För det kommer vatten på till exempel cykeln.  
 
Intervjuerna med Pia exemplifieras nedan. 
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Intervju 2005 (B2) 
Christel: Vad är rost, var bildas rost? 
Pia: Det bildas av vatten om det kommer på metall. 
 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Var kan du hitta rost? Har du något som har rostat? 
Pia: Ja, en nyckel som jag hade glömt som jag hade lagt ute och som rostade. 
Christel: Vad hade hänt med den då? 
Pia: Det hade kommit vatten på den då.  
Christel: Fler saker som rostar? 
Pia: Cykel och bilen. 
Christel: Är det speciella delar på cykeln som rostar då? 
Pia: Sadeln rostar inte men det som är av metall rostar. 
Christel: Vilken färg har rost? 
Pia: Gul brunt. 
 
Vanliga och miljövänliga fordon 
 
Inför videoupptagningen som omfattar anpassade fordon har Pia, precis som de andra 
eleverna, frågat sina föräldrar vad en miljövänlig buss är eftersom det var läxan. I 
begreppsväven kring vanliga och miljövänliga fordon uppstår gränsdragningar och 
konfliktsituationer om vad begreppen står för. När eleverna under NO-lärandet börjar använda 
och utveckla begreppen stöter de på svårigheter eftersom det nu blir uppenbart att det inte 
finns bara ett enda svar, som bedöms korrekt. 
 
Pia nämner sedan hon löst sin hemläxa biogas och rapsolja som miljövänliga drivmedel. Hon 
bidrar inte med några längre och omfattande utläggningar om samband och sammanhang, i 
videoupptagningarna från NO-undervisningen. I intervjusituationen och enkätsituationen ger 
hon däremot utsagor som stabilt kan placeras i kategori C1 och C2. 
 

2003 2004 2005 2006

C2

C1

B2

B1

A

Vet ej
Enkät Intervju

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Kategorisering av enkät-  
och intervjusvar angående frågan:  
Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en 
miljövänlig buss? 

 
Pia lämnar 2004 följande enkätsvar på frågan: Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en 
miljövänlig buss? - De släpper inte ut giftiga gaser. D.v.s. kategori C1. 
År 2005 blir enkätsvaret: De släpper inte ut avgaser. I stället har de biogas, d.v.s. kategori 
C1, och år 2006 enkätsvaret: Miljövänliga bussar går på biogas och det är rester från sopor, 
d.v.s. kategori C1. Pia lämnar följande intervjusvar under ett samtal med enkätfrågan: Vilka är 
skillnaderna mellan en vanlig och en miljövänlig buss? som underlag. 
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Intervju 2005 (C2) 
Christel: Den här bilen behöver bensin. Vet du hur bensin ser ut? 
Pia: Ja. 
Christel: Hur ser det ut? 
Pia: Jag vet inte riktigt men ibland så speglar det sig. Det blir som en regnbåge i. 
Christel: Hur menar du då när du säger att det blir som en regnbåge? 
Pia: Ja, man kan se en regnbåge i det ibland. Ja, det ser ut som en regnbåge i alla fall. 
Christel: Ok, så har man bensin här i och så kör bilen. Sen finns det något rör här bak. Vad 

kommer det ut ifrån det röret? 
Pia: Öh, det är…jag tror det är en massa olika gaser. 
Christel: Syns de? 
Pia: Vissa syns. 
Christel: Var tar gaserna vägen sen? 
Pia: Ut i naturen. 
Christel: Blir det kvar på ett ställe, eller? 
Pia: Nej. 
Christel: Utan ut i naturen, hur menar du då? 
Pia: Det kan komma var som helst. Vissa är inte så bra vissa är nog bra. 
Christel: Sådana här miljövänliga alternativ, kan du ge några exempel på sådana? 
Pia: Öh, biogas och sen finns jag kommer inte ihåg de andra. 
Christel: Men biogas, var den bättre än bensin? 
Pia: Öh, ja, därför. Det är från eller ja från soptipparna så kan man få biogas. Och det är 

vänligt mot naturen. 
Christel: Varför är det vänligt då? 
Pia: Luktar inte, eller där är inga eller giftiga gaser i det. 

Pia redovisar i intervjun mer utförligt var biogas kommer från och att det av detta bränsle 
bildas mindre farliga avgaser. Ett återkommande tema i Pias utsagor är att avgaser liksom 
gifter sprider sig överallt. Hon är enligt utsagorna uppmärksam på att bensin i ett fordon 
omvandlas till både synliga och osynliga gaser. 
 
Växthus och den ökade växthuseffekten 
 
Problematiken avseende begreppsväven kring växthus och den ökade växthuseffekten ligger 
på en nivå som eleverna först i slutet av denna studie börjar utveckla. Konflikten består för 
eleverna också i att olika begrepp, samband och sammanhang missförstås. 
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Figur 13. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar angående frågan: Hur fungerar 
ett växthus? 

 

Figur 14. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar på frågeställningen: Har du hört talas 
om den ökade växthuseffekten? Förklara vad det 
är! 

 
Pia lämnar, 2006, följande enkätsvar på frågan: Hur fungerar ett växthus? - Det är varmt och 
fuktigt, d.v.s. kategori A. 
 
I samtal med samma fråga som underlag svarar Pia 2005, enligt kategori C1. 
 
Intervju 2005 (C1) avseende frågan Hur fungerar ett växthus? 
Christel: Har du varit inne i ett växthus? 
Pia: Ja. 
Christel: Hur känns det? 
Pia. Ganska fuktigt eller ja… 
Christel: Vad är det som finns i ett växthus? 
Pia: Gurka och så blommor ånga och gaser och så.  
Christel: Var kommer ångan från? 
Pia: Från vatten man sprutar in. 
Christel: Kan du ge exempel på en växt som finns i växthuset. 
Pia: Blommor, träd och så. 
Christel: Varför har man de i växthus? Hur fungerar ett växthus? 
Pia: För att ja ..det ska kunna växa där på vintern det är varmt och bra för dem. 
Christel: Har du hört talas om den ökade växthuseffekten? Har du hört det ordet förut? 
Pia: Nej. 
 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Hur fungerar ett växthus? 
Pia: Varmt fuktigt Det finns blommor i det växter. 
Christel: Varför är de inte utomhus? 
Pia: För att det ska gå snabbare. Till exempel på vintern kan man inte odla tomater ute här i 

Sverige, då odlar man i växthus. 
Christel: Vad är den ökade växthuseffekten? 
Pia: Glömt. 
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Figur 15. Sammanställning över Pias analyserade intervjuutsagor avseende sju av begreppen i 
kronologisk ordning, åren 2003-2006. 

 
Vid en jämförelse med gruppens utveckling i sin helhet uppvisar Pia en ganska god 
överensstämmelse i sina enkät- och intervjuutsagor. Begreppet jord med frågeställningen: Hur 
bildas kompostjord? utvecklas i överensstämmelse med ett flertal elever i klassen från Vet ej 
till kategori B2. När det gäller begrepp som vanliga och miljövänliga fordon befinner sig de 
kategoriserade svaren på en stabil C-nivå åren igenom. Hon använder återkommande 



© Persson, C. (2008). Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig 
utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser. 

 15

vardagsbegrepp t.ex. att vatten pressas i molnen i utsagor om vattnets kretslopp. 
Kategoriseringen av enkätutsagorna skiljer sig något från utsagorna i intervjuerna beträffande 
frågor om vad växter och djur behöver för att leva, toalettstolens innehåll, olja i havet, 
batterier och hur ett växthus fungerar. Intressant att uppmärksamma är att kategoriseringen av 
hennes intervjuutsagor angående hur rost bildas utvecklas från Vet ej via B2 till C1 och C2, 
d.v.s. en form av conceptual growth. 
 
Pia visar en konfliktsituation avseende begreppet gifter och förändrar utsagor från kategori C1 
till kategori B2 i intervjuer medan hon når B1-nivå vid det senaste enkättillfället. 
Utvecklingen beträffande insamling av batterier visar ett likartat mönster. Plötsliga 
förändringar, conceptual change, uppstår för Pias del i utvecklingen av främst var kranvattnet 
kommer ifrån och hur ett växthus fungerar. 
 
Mary 

 
Vatten 
 
Beträffande Marys longitudinella utveckling avseende hennes utsagor på frågan: Hur blir det 
regn? utkristalliseras en stabilitet tillhörande kategori B1 och B2. Vid första enkättillfället har 
hon tillsammans med en teckning formulerat sig på följande sätt. Målnen kan inte hålla kvar 
allt vattnet i sig så dem måste tömma sig på vatten, kategori B1 Senare redovisar hon, både 
vid enkät- och intervjutillfället 2006, tydligt hur vattnet går runt i ett cykliskt kretslopp. Att 
vatten även förekommer under eller i marken, för att sedan rinna ut i en sjö, kategori B2. 
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Figur 16. Serie av Marys enkätsvar avseende regnbildning från år 2003 till år 2006. 
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Figur 17. Kategorisering av Marys enkät- och 
intervjusvar med frågeställningen: Hur bildas 
regn? Rita gärna! som utgångspunkt. 
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Nedan följer exemplifiering av Marys utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring 
samma fråga som i enkäterna. 
 
Intervju 2003 (B1) 
Christel: Hur bildas regn? 
Mary: Avdunstning. Från pölar så går det upp i molnen och när de blir tunga så släpper de 

vatten. 
 
Intervju 2004 (B2) 
Christel: Jag vill veta några saker till och det är det här med hur det bildas regn. Kan du berätta 

om det? 
Mary: Det blir… först så blir det… sen så…vad heter det…så blir det t.ex. det vi hade en gång 

om man ställer det i en mugg och väntar ett tag så blir det luft, sen så åker det upp igen 
och så fortsätter det så hela tiden. 

Christel: Okej. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Hur bildas regn? 
Mary: Vattnet avdunstar och så blir det moln och när molnen blir tunga regnar det och sen går 

det runt så. 
Christel: Var regnar det ner? 
Mary: Det regnar ner överallt. 
Christel: Vad händer när det kommer på marken, vart tar det vägen? 
Mary: Det går ner i marken. 
Christel: Det går ner i marken och sen? 
Mary: Kanske det finns vatten under marken och sen rinner det till en sjö. 
 
I likhet med föregående elev redovisas Marys enkätsvar avseende vad som kan tänkas hända 
med vatten som hamnat på en diskbänk. 
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Figur 18. Kategorisering av Marys 
enkätutsagor på följande situation och fråga: 
Läraren har spillt vatten på diskbänken. Vad 
händer med vattnet om hon inte torkar upp det 
direkt? 

 
Här följer exemplifiering av Marys utsagor i enkätsvar. 
Enkät 2003 (B1): Om vattnet ligger länge blir det luft. 
Enkät 2004: Vet ej. 
Enkät 2005 (B1): Efter en stund avdunstar vattnet och det blir luft. 
Enkät 2006 (A): Det avdunstar. 
 
Marys begreppsutveckling utifrån utsagorna tyder på en stabilisering avseende vattnets 
fasförändring. 
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Liv 
 
Mary uttrycker enstaka ord och uttrycker begreppet i enstaka ord och uttryck på frågan: Vad 
behöver växter och djur för att kunna leva. 
Stabilt genomgående kategori A. 
Enkät 2003 (A): Äta, dricka och sova. 
Enkät 2004: Vet ej. 
Enkät 2005 (A): Sol, vatten, syre och näring. 
Enkät 2006 (A): Syre, vatten och näring. 
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Figur 19. Kategorisering av Marys enkät-  
och intervjuutsagor på frågan: Vad behöver  
växter och djur för att leva? Skriv, rita och 
berätta! 

 
Här följer exemplifiering av Marys utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring samma 
fråga som i enkäterna. 
 
Intervju 2006 (B1) 
Christel: Vad behöver djur och växter för att kunna leva?  
Mary: Sånt som vi andas ut som koldioxid, jord och sån näring, och så vatten. 
Christel: Och vad behöver djuren? 
Mary: Syre, sol och vatten och mat. 
 
På en videosekvens är Mary med i dialogen som sker i klassrummet med följande uttalande 
som har med livets förutsättningar att göra och eleverna ritar en näringspyramid. 
 
Läraren: Pia och Linda kom på en jätteklurig grej här, att det måste finnas löv- och var ska de 

vara? 
Pia och  
Linda: Längst ner. 
Läraren:  Ska det vara lika mycket som hoppstjärtar? 
Pia och  
Linda : Mer! 
Jenny till  
Mary: Och vad äter löv? 
Mary: Regn? 
Emma: Solsken. 
Läraren: Jättebra Emma, det kan ni rita till, en sol! 
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Jord 
 
Här följer exemplifiering av Marys utsagor vid enkäter på frågan: Hur bildas kompostjord? 
 
Enkät 2003 (B1): När man stoppar maskar i en hög med matrester. 
Enkät 2004 (B2): Insekterna äter upp löven och bajsar ut ny jord. 
 
 

 
 
 

Figur 20. Marys enkätsvar (B2) år 2005 avseende frågan: Hur får man kompostjord? Rita gärna! 
 
Enkät 2006 (B2): Maskar äter löven och kvistarna och sen bajsar de ut ny jord. 
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Figur 21. Kategorisering av Marys enkät och 
intervjuutsagor på situation och frågan: Titta i 
påsen. Det är jord som jag tagit från en 
kompost. Hur bildas kompostjord? Rita gärna! 
Kategorisering av enkät- och intervjuutsaga 
sammanfaller år 2005 och 2006. 

Här följer ett exempel av Marys utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring samma 
fråga som i enkäterna. 
 
Intervju 2005 (B2) 
Christel: Hur bildas sådan här kompostjord? 
Mary: Maskarna äter löven och sen så kommer det liksom ut och blir till jord. 
 
Vatten i vardagen 
 
Mary svarar på följande sätt i en enkät, åren 2004, 2005 och 2006, på frågan: Vad händer med 
innehållet i toalettstolen när du spolar? -  Det åker till reningsverket, d.v.s. kategori A. I en 
enkät beträffande kranvatten, 2006 blir svaret på frågan: Var kommer vattnet i kranen från? - 
Det kommer från ett reningsverk, d.v.s. kategori C1. 
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Figur 22. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Vad händer med innehållet i 
toalettstolen när du spolar?  

 

Figur 23. Kategorisering av enkät- och  
intervjusvar avseende frågan om var  
kranvatten kommer från. 

  
Här följer exemplifiering av Marys utsagor vid enkäter och intervjuer som bygger på samtal 
kring frågan om avloppsvatten, Vad händer med innehållet i toalettstolen när du spolar? 
 
Intervju 2003 (C1) 
Mary: Reningsverk – åker dit och blir rent där. Någon gör det. 
 
Intervju  2005 (C1) avseende toalettstolens innehåll och vart det tar vägen efter spolning 
Christel: På toan blir det ju geggigt och så ska man spola. Och så har man haft toapapper. Vart tar 

innehållet i toastolen vägen när man har spolat? 
Mary: Åker till reningsverket. 
Christel: Och vad händer på reningsverket? 
Mary: Vattnet renas där och så använder man det på nytt. 
 
Nedan följer exemplifiering av Marys utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring 
frågan Var kommer kranvattnet från? 
 
Intervju 2005 (C1) 
Christel: Och när vi ska öppna kranen och få vatten, var kommer det vattnet ifrån? 
Mary: Vattentornet. 
Christel: Och hur har det kommit till vattentornet? 
Mary: Genom rör från reningsverket. 
 
Följande visar ett samtal om vatten i vardagen med Mary år 2006, dels kring frågan, Var 
kommer vattnet i kranen från och Vad händer med innehållet i toastolen när du spolar? 
 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Var kommer vattnet i kranen ifrån? 
Mary: Det kommer från sjöar och sen till vattentornet. 
Christel: Vad händer med det som finns i toastolen när du spolar? 
Mary: Till reningsverket. 
Christel: Vad händer där? 
Mary: De tar bort allt smuts och sånt och sen äter små bakterier smuts och så går det genom 

sand och sånt. Och när det blivit sådär hyfsat rent så släpper de ut det i havet. 
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I sekvensen ovan talas det inledningsvis om kranvatten och Marys utsaga tolkad tillhörande 
kategori C1 medan frågan om vad som händer med toalettstolens innehåll vid spolning 
kategoriseras C2. 
 
Gifter 
 
Marys utveckling av systemtänkande tar sig uttryck bland annat i hennes mer komplicerade  
resonemang om hur gifter som t.ex. olja kan sprida sig från hydrosfären till pedosfären, d.v.s. 
från vatten till land.  
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Figur 24. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar beträffande frågan: Vad händer 
när olja kommer ut i havet? 

 
 
Här följer en exemplifiering av Marys utsagor i enkäter på frågan: Vad händer när olja 
kommer ut i havet? 
 
Enkät 2006 (B2): Fiskar och fåglar dör och stränder och vatten blir smutsiga och typ förstört. 
 
Nedan följer exemplifiering av Marys utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring 
frågan om vad som händer när olja kommer ut i havet. 
 
Intervju 2003 (C1) 
Mary: Havet olja fiskar, om det blåser kommer det upp på land och skada fiskarna. De har olja 

i båtarna vet inte varför. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Mary: Hm, då dör många fåglar och fiskar och förstör vattnet och stränderna. 
Christel: Och olja som kommer… 
Mary: Det lägger sig på ytan. 
Christel: Hur kan det komma till stränderna? 
Mary: Det blåser in. 
 
Mary uttrycker tydliga samband och sammanhang om vad som händer när olja kommer ut i 
havet, exempelvis att oljan generellt sprider sig bl.a. genom att den blåser in mot stränderna 
och att också fiskar och fåglar påverkas. 
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Sopsortering och insamling av batterier 
 
Frågor som ställts till eleverna i en enkät, år 2006, är Varför samlas sopor in? och Varför 
samlas batterier in? Mary uppnår i intervjusvar kategorin C1 vad det gäller frågan om sopor 
medan hon når kategori A beträffande frågan om batterier. Mary lämnar följande enkätsvar på 
frågan om sopor: Antagligen inte bra om man inte återvinner glas, d.v.s. kategori A. 
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Figur 25. Kategorisering av enkät- och  
intervjusvar avseende sopsortering. 

Figur 26. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar rörande varför batterier samlas in. 

 
Nedan följer exemplifiering av Marys utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring 
frågorna om varför sopor sorteras och varför batterier samlas in? 
 
Intervju 2003 (C1) 
Mary: Man sorterar flaskor för sig och metall så inte någon ska behöva plocka ut det på tippen 

och sen så bygger, gör man nytt. 
 
Intervju 2004 (C1) avseende sopor och (A) avseende batterier. 
Christel: Ska man sortera det här med? 
 
Jag visar henne batteriet som jag har med mig vid intervjutillfället. 
 
Mary: Mm. 
Christel: Varför ska man göra det? 
Mary: För att det finns någon syra i den. 
Christel: Varför skulle man t.ex. lägga glas för sig? 
Mary: Man kan göra nya saker av det. 
 
Intervju 2006 (A) avseende insamling av batterier 
Christel: Varför samlar man in batterier? 
Mary: Det kan vara farliga och det kan finnas el och ström i dem. Därför sorterar man de i sånt 

farligt avfall så de inte händer något med det. 
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Rost 
 
Frågan till Mary är: Hur bildas rost? i enkäter 2003, 2004 och 2006.  
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Figur 27. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar avseende utgångsfrågan: Hur 
bildas rost? 

 
Enkät 2003 (C1): När det blir fuktigt på bilen. 
Enkät 2004 (C1): Det blir rost på cykeln när det är fuktigt. 
Enkät 2005 (C1): Det kan vara att saker som cyklar och bilar har stått utomhus i regn. 
Enkät 2006 (C1): När metallsaker som cyklar och bilar står ute t.ex. i regn. 
 
Vid intervjuer och samtal med utgångspunkt från samma fråga som i enkäterna svarar Mary 
2003, 2004 och 2006, Vet ej. Här följer exemplifiering av Marys utsagor vid intervjuer som 
bygger på samtal kring frågan: Hur bildas rost?  
 
Intervju 2005 (B2) 
Christel: Du ser att det har blivit lite rost här. Hur bildas det rost? 
Mary: Hm, kanske för att det har varit på ett fuktigt ställe och så är det på metallen. 
 
Det är i exemplet notabelt att Mary är ger stabilare utsagor i enkätsvaren än i intervjuerna och 
samtalen. 
 
Vanliga och miljövänliga fordon 
 
Frågan som Mary svarar på i enkäter och som är utgångspunkten i intervjuerna är: Vad är det 
för skillnad mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
 
I enkätsvar 2005 (C1): De förstör inte miljön, släpper inte ut farlig gas och 2006 blir svaret i 
enkäten (C1): Den miljövänliga bussen släpper inte ut avgaser. 
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Figur 28. Kategorisering av Marys enkät- och 
intervjusvar: Vilka är skillnaderna mellan en 
vanlig och en miljövänlig buss? Enkät- och 
intervjuutsagor sammanfaller i kategorisering 
år 2005 och 2006. 

 
Här följer exemplifiering av Marys utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring frågan: 
Vilka skillnader är det mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
 
Intervju 2004 (C1) 
Christel: Vad är skillnaden mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
Mary: Sån där vad heter det etanol eller vad det heter och rapsolja, och kommer inte ihåg vad 

det andra heter. 
Christel: Vilka skillnader är det mellan en miljövänlig buss och en vanlig buss? Vad drivs en 

vanlig buss av? 
Mary: Bensin. 
Christel: Ja. Vad är skillnaden?  
Mary: Öh. 
 
Paus 
 
Mary: Det vet jag faktiskt inte. 
Christel: Är det någonting som skiljer de här åt? 
Mary: Ja, den vanliga går på bensin och det blir giftiga avgaser och den andra är miljövänlig. 
Christel: Du säger att den vanliga ger farliga avgaser för det är bensin i tanken. 
Mary: Ja de släpps ut farliga avgaser när bilen rullar. 
Christel: Och det är inte bra för naturen? 
Mary: Nej, inte för oss heller. 
Christel: I bussen med etanol blir det då inte samma avgaser, menar du? 
Mary: Nej. 
Christel: När bussen antingen har rapsolja eller etanol? 
Mary: Nej inte lika… De är miljövänligare. 
Christel: Här i stan finns det väl miljövänliga bussar. 
Mary: Jag tror att sopbilarna går på… 
 
Intervju 2006 (C1) 
Mary: Det finns biogas, och så finns det batteridrivna och så finns det såna jag vet inte om de 

är miljövänliga men, det heter något som typ diesel. Och så finns det solceller man kan 
ha också. Skillnaden är att de är miljövänliga som bussarna här i stan går på biogas. Det 
är inte helt miljövänligt men mer miljövänligt än vanliga bilar. 

Christel: Varför är bensin inte miljövänligt då? 
Mary: Avgasen är farlig att andas in och förstör. 
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Växthus och den ökade växthuseffekten 
 
Frågorna som ställs är Hur fungerar ett växthus? och Har du hört talas om den ökade 
växthuseffekten. Förklara vad det är? På båda frågorna svarar Mary i enkät 2006, Vet ej. 
 
I ett intervjusvar 2004 svarar hon, fuktigt på frågan Hur fungerar ett växthus, d.v.s. kategori 
A. I ett intervjusvar 2005 blir svaret: För man kan odla saker, tomater och citroner, där som 
inte går ute för det är liksom varmare, d.v.s. kategori C1. I ett intervjusvar 2006 svarar hon: 
Oftast växer där växter som inte klarar när det är kallt, d.v.s. kategori C1. 
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Figur 29. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar angående frågan: Hur fungerar 
ett växthus? 

 

Figur 30. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar på frågeställningen: Har du hört talas 
om den ökade växthuseffekten? Förklara vad det 
är! 

Beträffande frågan Har du hört talas om den ökade växthuseffekten? Förklara vad det är! 
svarar Mary: Vet ej i intervjuer år 2004 och år 2005. I intervjusamtal 2006 utvecklas följande 
dialog. 
 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Har du hört talas om den ökade växthuseffekten? 
Mary: Det är de där klimatförändringarna. 
Christel: Och vad innebär det? När det ändras? 
Mary: Antingen så blir det väl varmare eller så blir det kallare. 
Christel: Vad innebär det för oss? 
Mary: Varmare, för avgaserna åker upp och så finns ju det ozonlagret och så håller det kvar 

mer värme på jorden. 



© Persson, C. (2008). Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig 
utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser. 

 26
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Figur 31. Sammanställning av Marys analyserade intervjuutsagor avseende sju av begreppen i 
kronologisk ordning, åren 2003-2006. 

 
Mary uppvisar i den avslutande intervjun beträffande begrepp som den ökade växthuseffekten 
en plötslig förändring när hennes utsagor först kategoriseras som Vet ej och sedan som 
kategori C2. I likhet med flera andra elever har Marys utsagor kategoriserats till C1 avseende 
frågan om varför sopor sorteras, medan utsagorna om varför batterier samlas endast når 
kategori A. Ett genomgående tema i utsagorna är att hon redovisar var saker och ting tar 
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vägen och att de sprider sig. När det handlar om gifter utvecklas hennes utsagor i intervjuerna 
från kategori C1 till att via kategori B1 stabiliseras till kategori B2 år 2005 och 2006. En 
konfliktsituation kan noteras mellan B- respektive C-nivån. Exempel på conceptual growth 
påvisas i Marys kategoriserade utsagor främst beträffande begreppet jord och 
frågeställningen: Hur bildas kompostjord? Hon ser samband mellan olika begrepp som hon 
ställs inför t.ex. sambandet mellan utsläpp från fordon och den ökade växthuseffekten. Hon 
berör också återkommande frågor om miljö och hälsa. Liksom t.ex. Pia och andra elever ger 
Marys utsagor en bild av hur hon utvecklar parallella begrepp över tid, conceptual capture, 
möjligen beroende av metod. 
 
Otto 
 
Vatten 
 
Otto uttrycker i sina utsagor samband beträffande vattnets kretslopp att det går runt i ett 
cykliskt förlopp. I samtliga enkäter uttrycker Otto regnets bildande av att molnen blir tunga 
och det börjar regna. Den frågan som ställts i enkäter och avhandlats i intervjuer är: Hur 
bildas regn? 
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Figur 32. Kategorisering av Ottos enkät- och 
intervjusvar (vilka sammanfaller över tid) med 
frågeställningen: Hur bildas regn? Rita gärna! 
som utgångspunkt. 

 
Nedan följer några enkätsvar som Otto lämnat på ovanstående fråga. 
Enkät 2003 (B2): Molnet dunstar upp vatten från marken och molnet blir tungt då börjar det 
regna.  
 
Enkät 2004 (B2): När vattnet avdunstar och åker upp i himlen då bildas moln när mycket 
vatten är i molnet blir det tungt då börjar det regna. 
 
Vidare redovisar Otto i sina enkätsvar 2005 (B2): Det avdunstar vatten och när molnet blev 
tungt börjar det regna samt enkätsvar 2006 (B2): Vatten avdunstar så blir det moln och när 
de blir tunga börjar komma ner regn från dem. 
 
Här följer exemplifiering av Ottos utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring frågan: 
Hur blir det regn? Rita gärna! 
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Intervju 2003 (B2) 
Christel: Kommer du ihåg varför det regnar? 
Otto: Ja, det var avdunstning av vatten från jorden så molnen blev tunga och det började 

regna. 
Christel: Och idag snöar det – varför det? 
Otto: Ja, då har vattnet frusit. Och så blir det snö. 
 
Intervju 2004 (B2) 
Christel: Hur går det till när det bildas regn? 
Otto: Mm, det är vattnet som avdunstar från jorden och så går det upp i molnen och molnen 

blir då tunga och släpper ner vattnet så det åker ner igen. Så håller det på så och åker 
upp och ner. 

 
Intervju 2005 (B2) 
Christel: Hur bildas regn? 
Otto: Det är sån ånga som åker upp i luften på molnen så när molnen blir tunga så bildas det 

regn. Så går det till, det kommer regndroppar då. 
Christel: Och regndropparna de kommer ner. 
Otto: Ja, de kommer på marken, sen avdunstar det och så håller det på så. Det kanske också 

åker ner i marken jag vet inte. Och sen åker det upp i luften ju och fortsätter så hela 
tiden. 

 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Hur bildas regn?  
Otto: Det är när vatten avdunstar så blir det moln och så blir molnen tjocka och tunga och så 

börjar det komma ner regn från dem.  Och så avdunstar det. 
Christel: Okej, vad händer när det nått marken? Vad händer med vattendropparna då? 
Otto: Hm, de bildar pölar och när det börjar bli varmt så börjar det stiga i små mängder hela 

tiden. 
 
Otto talar om att vattnet kommer ner i marken eller avdunstar från jorden vilket visar på 
samband och sammanhang, det går runt i kretslopp som drivs av uppvärmning. 
 
I likhet med föregående elev redovisas Ottos enkätsvar avseende vad som kan tänkas hända 
med vatten som hamnat på en diskbänk. 
 
I ett enkätsvar svarar Otto 2003: Det torkar ut, d.v.s. kategori A och hans utsagor, 2004, 2005 
och 2006, Vattnet avdunstar, Det kommer att försvinna (avdunsta), Det kommer att avdunsta, 
kategoriseras som nivå A. 
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Figur 33. Kategorisering av Ottos enkätutsagor 
på följande situation och fråga: Läraren har 
spillt vatten på diskbänken. Vad händer med 
vattnet om hon inte torkar upp det direkt? 
 

 
Liv 
 
Frågan som utgör utgångspunkten för enkäter och intervjuer är: Vad behöver växter och djur 
för att leva? 
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Figur 34. Kategorisering av Ottos enkät-  
och intervjusvar angående utgångsfrågan:  
Vad behöver växter och djur för att leva? 
Skriv, rita och berätta! Kategoriseringen av 
enkät- och intervjusvar sammanfaller år 2006. 

 
Kategori A en vanligt förekommande kategori i de svar som Otto lämnar i såväl intervjuer 
som enkäter men han når i analysen kategori B2 vid de båda intervjutillfällena och en gång 
som enkätsvar. 
 
Nedan följer två enkätsvar: 
Enkät 2005 (A): Mat, vatten och sol. 
Enkät 2006 (B2): De behöver näring och för att gräset ska växa så behövs det ljus. 
 
Enligt Otto är ljuset en viktig källa för livets förutsättning, vilket han återkommer till i såväl 
enkätsvar som intervjusvar. Även gasutbyte nämns i intervjun från 2004. Nedan följer 
exemplifiering av Ottos utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring frågan 
Vad behöver växter och djur för att leva? 
 
Intervju 2004 (B2) 
Otto: Ja, naturen. Träden och växterna. 
Christel: Varför behöver vi dem? 
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Otto: Mm, det kommer ut någon slags konstig sak så vi kan andas. Och det vi andas ut klarar 
de sig på. 

 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Vad behöver djur och växter för att kunna leva?  
Otto: Ljus, mat och vatten. För om inte ljuset finns så kommer det inga nya växter. För då 

överlever de inte. En get som äter gräs överlever inte om inte solen finns. Det växer 
inget gräs då och då kan inte geten äta något.  

Christel: Så geten är beroende av att det finns ljus, mat och vatten? 
Otto: Ja, växtätare blir beroende. 
Christel: Vad behöver gräset för att växa? 
Otto: Ljus och vatten kanske och jord. Ja, och värme. 
 
I följande sekvens från en videoupptagning, där Otto är med i dialogen i samband med leken 
giftleken på stranden där förutsättningarna för liv aktualiseras. 
 
Läraren: Var får smådjur sin mat ifrån? 
Otto: Växterna. 
Läraren: Men växterna var får de sin mat ifrån? 
Anton: Ljuset solen.  
Läraren: Ljuset. Solen. Alldeles riktigt. Och så lite vatten. 
 
I dialogen är det möjligt att i ett samspel nå över en utvecklingsnivå som en enskild elev 
befinner sig på (Vygotsky, 2001). 
 
Jord 
 
Frågan som ställs till Otto är: Hur bildas kompostjord? Rita gärna! Utgångspunkten är att 
eleven får titta i en påse med jord som tagits från en kompost. 
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Figur 35. Kategorisering av Ottos enkät och 
intervjuutsagor på situation och frågan:  
Titta i påsen. Det är jord som jag tagit från en 
kompost. Hur bildas kompostjord? Rita gärna! 

 
Otto lämnar följande enkätsvar 2003 (A): Det är saker som förmultnar och 2004 (A): Man får 
det om det finns saker som förmultnar samt 2005 i enkät (A): Det är gamla löv och rester, 
d.v.s. kategori A vid samtliga tillfällen. B2-nivån i kategoriseringen återfinns i 2006 års enkät- 
och intervjusvar. 
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Figur 36. Ottos enkätsvar avseende frågan om hur kompostjord bildas (B2). 
 
Här följer exemplifiering av Ottos utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring frågan: 
Hur bildas kompostjord? Rita gärna! Ottos utsagor kategoriseras som Vet ej vid enkättillfället 
2003, kategori A år 2004 och kategori B2 år 2005 och år 2006. Den senare intervjuutsagan 
redovisas här. I det aktuella fallet visar jag vid intervjutillfället eleverna en påse med 
kompostjord. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Titta i påsen här. Det är jord som jag tagit från en kompost. Hur bildas kompostjord?  
Otto: Med löv och kanske ett äpple eller något annat. Sen har det kommit maskar och såna 

nedbrytare och så har det blivit jord. Maskarna äter löv och det och sen bajsar de ut och 
så blir det sån jord och sånt. 

Christel: Är det bra med maskar? 
Otto: Ja. 
Christel: Vad skulle hända om de inte fanns? 
Otto: Då hade det legat kanske löv översvämmat i parken och överallt. 
 
Utförligare studier föreligger inom detta område i bland andra Helldén (1992). 
 
Vatten i vardagen 
 
Otto svarar liksom övriga elever på frågan: Vad händer med innehållet i toalettstolen när du 
spolar? och på frågan: Var kommer kranvattnet från? Till kategori A hör hans enkätsvar, 
2005, om innehållet i toastolen som: Det åker till reningsverket. 
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I diagrammet redovisas förloppet i enkätsvaren och intervjusvaren av Otto. Kategori C1 och 
C2 exemplifieras av intervjuer år 2003 och 2006. 
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Figur 37. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Vad händer med innehållet  
i toalettstolen när du spolar?  

Figur 38. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar avseende frågan om var  
kranvatten kommer från. 

 
Här följer exemplifiering av Ottos utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring frågan: 
Vad händer med innehållet i toalettstolen när du spolar? samt frågan: Var kommer 
kranvattnet från? 
 
Intervju 2003 (C1) 
Christel: Vad händer när man varit på toaletten och spolat? Vad händer med tandkrämen när man 

borstat tänderna? 
Otto: Det försvinner ner i avloppet. Sen kommer det till reningsverket. Sen kan vi dricka det. 
Christel: Vad händer med det vi har i här i burken på reningsverket? 
Otto: Det silas bort i något annat. 
Christel: Kan man dricka vattnet då? 
Otto: Nej. Nej, man måste rengöra det jättemycket. 
Christel: Du hade inte druckit det om det bara hade silats en gång? 
Otto: Nej! 

 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Var kommer kranvattnet från? 
Otto: Reningsverket. 
Christel Var kommer det ifrån innan det kommer till reningsverket? 
Otto: Bolmen. 
Christel: Och innan det kommit till Bolmen. 
Otto: Hm, himlen. Regnat ner eller så har det runnit i någon bäck som har runnit ut i Bolmen. 
Christel: Vad är det för kvalitet på det vattnet? 
Otto: Det är sötvatten. Så man kan dricka det. För man kan inte dricka saltvatten för… Ja, nej. 

Det är sånt, man måste ha nåt speciellt där. 
Christel: Så det är inte saltvatten du får från kranen? 
Otto: Nej, sötvatten. 
Christel: Vad händer med det som finns i toastolen när du spolar? 
Otto: Kommer till ett reningsverk. Så rengör dem det där och så tar de ut allt sånt till såna 

molekyler som äter upp och sen resten av det och vattnet som blir kvar spolar de ut i 
havet 

Christel: Men hur gör de, när vi spolar i toalettstolen så har den ju toapapper och lite annat i sig.  
Otto: Mm, de skickar det till soptippen. 
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Christel: Och vad händer med det där? 
Otto: Hm, ja där bildas det nytt papper eller nåt. 
Christel: Det kan bildas nytt papper? 
Otto: Ja, jag tror det. 
 
Otto beskriver utförligt år 2006 var kranvattnet kommer från och att det är sötvatten, eftersom 
man inte kan dricka saltvatten. I den reningsprocess som vattnet undergår använder Otto 
molekylnivån. Den inbyggda konfliktsituationen i begreppsväven kring vardagligt vatten 
kvarstår. Otto liksom andra elever kan oftast inte skilja på ett reningsverk som renar 
avloppsvatten och ett reningsverk som renar dricksvatten. 
 
I en videoupptagning, 2006, deltar Otto i dialogen om vatten i bäcken och vatten i vardagen, 
vilken visar på konfliktsituationen enligt följande. 
 
Lärare III: Hela dalen här har bäcken grävt under istiden. Då kan ni tänka er att det var ganska så 

länge sedan. 15 000 år sen. Idag är det ganska lite vatten när det regnar är det mer. Var 
kommer vattnet från? 

Otto: Avloppsvatten. 
Lärare III: Tror du att man leder ut avloppsvatten i bäcken? 
Hans: Det kommer från dammar och så. 
Lärare III: Vattnet som rinner i bäcken, kommer det från avloppet? Var kommer avloppsvattnet 

ifrån? 
Otto: Avloppet. 
Lärare III: Var går det då? Rinner det till bäcken här? 
Otto: Va? Ja. Vänta. 
Lärare III: Vart rann avloppsvattnet när vi spolade och diskade och tvättade därhemma? Vart rann 

det? 
Stig: Till havet. 
Lärare III: Ja, precis. Vad är det då för vatten som kommer i bäcken? 
Tim: Dricksvatten kanske. 
 
 
Gifter 
 
Frågan som ställs om gifter är: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
I enkäten svarar Otto 2006 (B1): Det kanske kommer på fiskar eller andra djur så dom dör. 
Utsagan kategoriseras till B1. 
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Figur 39. Enkät- och intervjusvar 
kategoriserade avseende frågan: Vad händer 
när olja kommer ut i havet? 
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Här följer exemplifiering av Ottos utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring frågan: 
Vad händer när olja kommer ut i havet? 
 
Intervju 2003 (B2) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Otto: Jo, fåglar som badar i det de blir de så tunga så till slut kan de inte flyga och då dör de. 

Och sälar och fiskar – de dör också. Ja, den kan spolas upp på stranden också.. Och 
djuren på land kan också dö. 

Christel: Mm. Och vi människor då? 
Otto: Ja, vi får ta bort det. Det är jobbigt också. 
 
Intervju 2004 (C1) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Otto: Mm, det skadar djuren. Fåglar och sånt Det är så tjockt och om fåglarna får det på 

vingarna så kan de inte flyga och skaffa mat och så dör dem. 
Paus 
 
Otto: Man borde inte frakta saker genom havet. 
Christel: Hur ska man frakta det då? 
Otto: Flygplan, tåg eller lastbilar eller något annat. 
Christel: Ok. 
 
Intervju 2005 (B2) 
Christel: Varför är det inte bra när det kommer olja ut i havet? 
Otto: Nej, men alla djur och sånt till exempel ankorna, doms näbbar och fjädrar, de klibbas 

ihop så de inte kan göra något. Så dör dom. 
Christel: Är det fler saker? 
Otto: Ja, fiskarna. De dör också. 
Christel: Är det mycket olja i haven tror du? 
Otto: Oh ja. Olja det är ju gjort av plankton och sånt ju. 
 
Intervju  2006 (C1) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Otto: Då när fisken kommer in i oljan och fågeln. Då dör fisken och fåglarna kan inte flyga. 

Så om det kommer någon olja så levande varelser i vattnet börjar dö. 
Christel: Vad händer med själva vattnet? 
Otto: Ja, kan bli förorenat men olja flyter ju på ytan. Så det kanske inte blir så mycket. 
Christel: Kommer någon dricka det vattnet någon gång? 
Otto: Någon gång kommer ju någon att dricka det. 
Christel: Men du tror att den flyter ovanpå vattnet? 
Otto: Ja, den brukar ju flyta ovanpå när man ser det. 
Christel: Så hur ser du på att olja kommer ut i havet? Är det farligt för oss människor eller det är 

mest för fåglar och djur? 
Otto: Det är farligt för oss också om vi får det på oss. 
Christel: Men det är inte farligt för vattnet? 
Otto: Nej, kanske blir lite smutsigt och så förorenat. Ja. 
 
Otto liksom Mary ser samband och sammanhang bl.a. i den bemärkelsen att oljan sprider med 
vattnet och vågorna till stränder. I första hand poängterar Otto skadeverkningar för djuren 
men så småningom ger han uttryck för att också människan drabbas. Otto ger uttryck för hur 
olja bildas av plankton d.v.s. naturens processer under lång tid och att antroposfären och 
människan påverkas. Han ger förslag på alternativa transportsätt och transportvägar t.ex. flyg 
och järnväg.  
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Sopsortering och insamling av batterier 
 
Frågorna som Otto liksom övriga elever svarar på är Varför sorteras sopor? och Varför 
samlas batterier in? 
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Figur 40. Kategorisering av enkät- och  
intervjusvar avseende sopsortering. 

Figur 41. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar rörande varför batterier samlas in. 

 
Otto svarar i enkät 2006 beträffande sopor: Man får nya glas, därför sorteras glas och slängs 
i en särskild behållare. Papper kan bli nytt. Metaller tar man tillvara så blir det nya saker. 
Det kategoriseras i analysen till C1. 
 
Här följer exemplifiering av Ottos utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring frågorna. 
 
Intervju 2005 (C2) avseende sortering av batterier 
Christel: Vart tar batteriet vägen när det inte fungerar längre? 
Otto: Det är sånt el i som är farligt, nej jag kommer inte ihåg. 
Christel: Kan man slänga det bland de vanliga soporna? 
Otto: Nej! Man slänger det i en sån speciell. 
Christel: Varför gör man det? 
Otto: För att om man har plast så ska man göra ny plast, då blir det lite fel om där är batteri 

också. 
Christel: Så du tror inte det kan bli någon ny plast igen? 
Otto: Nej! 
 
Intervju  2006 (C2) avseende sortering av sopor och (B2) avseende insamling av 
batterier 
Christel: Ge exempel på sopor man bör sortera? 
Otto: Glas, färgat glas, organiskt avfall, papper, restavfall 
Christel: Vad är restavfall? 
Otto: Resten av saken, t.ex. en sko eller någonting. 
Christel: Vad gör man med den? 
Otto: Man kan åka till soptippen och slänga det. 
Christel: Glas säger du att man ska sortera! 
Otto: Ja, det är inte bra om man blandar färgat och ofärgat. 
Christel: Vad händer då om du har lagt glaset där det ska vara, på soptippen?  
Otto: Då bildas det nytt glas efteråt. 
Christel: Hurdå? 
Otto: Mm, smälter ner det sen sköljer de det och bara skickar vidare. 
Christel: Skickar vidare till? 
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Otto: Ja, de kanske renar det i en maskin och sen skickar de vidare det för att göra glas eller 
något annat. 

Christel: Brukar inte glaset gå sönder när man slänger det i behållaren? 
Otto: Jo, men det bildas nytt. Fast på såna flaskor av glas kan man se tillstötta ibland. 
Christel: Som du har sett? 
Otto: Ja, och en gång fick vi en sån grön flaska en gång som skulle vara ljus. Det är bra om 

man inte blandar plast och papper. Plast gör man ju om. Så om det kommer en pappbit 
in i plasten så blir det kanske fel. Men om man slänger papper i en 
återvinningscontainer, det blir ju oordning på det, och där är många olika färger. 

Christel: Hur går det till när det blir nytt papper? 
Otto: Det kommer jag inte ihåg. 
Christel: Varför samlas metaller in? 
Otto: Ja, det smälter ner och så formar man om det igen. 
Christel: Var kommer metallen ifrån från första början? 
Otto: Den kommer från sten och sånt. Från bergen. 
Christel: Varför tar man då tillvara sån begagnad metall? 
Otto: Då slipper man hugga nytt och så blir det inte så många gruvor. Då kan de ha en gruva, 

jättestor gruva eller två, så slipper man fem stycken. Det är bra att återvinna. 
Christel: Vad hade hänt med den metallen om vi inte samlade in den? 
Otto: Kanske farligt för fåglar, kanske skär sig på den och sånt. 
Christel: Batterier? 
Otto: Ja, de har sån, vad heter det nu, bly i sig. Farligt om det kommer ut i naturen, förstör 

jättemycket. 
Christel: Precis som du sa innan med fåglar och djur. Är det något annat?  
Otto: Ja, träd och växter, och sånt 
Christel: Varför kan djur och växter fara illa? 
Otto: Det är giftigt om det kommer så på marken. Det kan komma in i rötterna. Och så dör 

hela plantan, eller vad det heter, blomman. 
Christel: För att det kommer bly i? 
Otto: Ja! Kommer det ner i marken. 
 
Rost 
 
Frågan som Otto och de andra eleverna svarar på är: Hur blir det rost? Han redovisar 
i enkäter 2005 (B2): På järn. Metaller möts med vatten mycket och 2006 (C1): 
På bilar som stått ute i regn. 
 

2003 2004 2005 2006

C2

C1

B2

B1

A

Vet ej
Enkät Intervju

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 42. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar av frågan: Hur bildas rost? 

 
Nedan följer exemplifiering av Ottos utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring 
frågan: Hur blir det rost? 
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Intervju 2003 (B2) 
Christel: Hur kan rost bildas? 
Otto: Ja, står de ute i regn mycket då kan det börja rostat på metallen. Det blir lite 

orangeaktigt. 
 
Vanliga och miljövänliga fordon 
 
I samband med samtalen om rost övergår dialogen till synpunkter på gårdagens och dagens 
bilar. 
 
Christel: Men du hade velat att det fanns någon sådan bil? 
Otto: Ja, de luktar godare också. Det finns ju gamla bilar från 70-talet som inte luktar så gott 

när de kommer förbi. De luktar lite surt. 
Christel: Finns det andra saker som inte är bra för naturen? 
Otto: Ja, gasutsläpp från fabriker och sånt. Då kan växter dö. 
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Figur 43. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar av frågan: Vilka är skillnaderna 
mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
Kategoriseringen av enkät- och intervjusvar 
sammanfaller år 2004 och år 2005. 
 

 
Otto svarar på enkätfrågan Vad är skillnaden mellan en vanlig och en miljövänlig buss? i  
Enkät 2004 (C1): De släpper inte ut farliga ämnen. 
Enkät 2005 (C1): De är inte giftiga för naturen. 
Enkät 2006 (C1): Miljövänlig, släpper inte ut farliga ämnen. 
 
Här följer en fortsättning på intervju med Otto. 
 
Intervju  2004 (C1) 
Christel: Kan du berätta för mig om en miljövänlig buss och vilka egenskaper en sån kan ha? 
Otto: Mm. Ja. Den släpper inte ut avgaser och  
Christel: Vad är det som gör att den inte släpper ut avgaser då? 
 
Paus 
 
Christel: Vad är det för skillnad mellan en sån och en vanlig buss? 
Otto: Den går inte på farliga ämnen. Så att om… Det är inte så farligt. 
Christel: Vad kan den gå på istället då? 
Otto: Som jord, löv och sånt. 
Christel: Hur ser det ut? 
Otto: Ja, som. Jag vet inte. 
Christel: Du sa att den går på jord och löv. 
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Otto: Ja, och andra små saker. 
Christel: Vad kan det mer vara? 
Otto: Djur. Nej, inte djur. Nej jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Det var så länge sen vi hade 

det på NO:n. 
Christel: Men en vanlig bil går på farliga ämnen sa du. Vad är det för farliga ämnen? 
Otto: Mm, bensin och diesel och sånt. 
Christel: Mm, Vad är det som gör att det inte blir bra. 
Otto: Mm, giftiga avgaser släpper de ut. 
 
Intervju 2005 (C1) 
Christel: Här är en bil. Vad behövde den i tanken? 
Otto: Bensin eller diesel. 
Christel: Hur ser bensin ut? 
Otto: Grönt. 
Christel: Är det fast eller flytande? 
Otto: Flytande. 
Christel: Och så går denna bilen fram eller det går ju att backa också. Och så finns här ett rör. 

Vad kommer det ut ifrån det? 
Otto: Gas. 
Christel: Var tar den gasen vägen sen? 
Otto: Åker upp i luften. Eller den stiger. 
Christel: Vart tar den vägen sen? 
Otto: Jag vet inte. 
Christel: Hur luktar den där gasen? 
Otto: Inte gott. Annorlunda. 
Christel: Är det bra att få den i sig? 
Otto: Nej. 
Christel: Varför är det inte bra? 
Otto: Det är giftigt. 
Christel: Vad fanns det för andra alternativ man kunde ha istället för bensin? 
Otto: Ja, man kunde ha vad heter det nu…ja vad heter det, sånt som bussar har..ah Jag 

kommer  inte ihåg vad det heter. 
Christel: Men varför var det bättre än bensin? 
Otto: Det släpper inte ut såna giftiga ämnen. Ja det finns ju sån luftgas också som inte är så 

farlig. Det kan bilar gå på. Det är någon konstig gas. Jag kommer inte ihåg vad den 
heter. 

 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Vad händer med avgasen från en bil efter att den kommer ut ur avgasröret? Vart tar den 

vägen? Beskriv så noggrant du kan. 
Otto: Det kommer ut avgaser. Bilarna kör på bensin. Avgasen åker upp i atmosfären. Och så 

kan det skada ozonlagret.  
Christel: Vad är ozonlagret för något? 
Otto: Det är lager emellan som hjälper till så att inte starka solstrålar åker in på jorden så att 

man blir bränd eller något sånt. Men det blir förstört av alla avgaser och sånt. 
Christel: På vilket sätt märker man att, eller på vilket sätt märker man av avgaserna? 
Otto: Ja, det går sönder, så kommer strålarna in på jorden. På människor är det kanske inte bra 

för det hörde jag någon gång att. Ja, vad är det som hände?  Kanske blir solbränd 
jättelätt, så blir det farligt att gå ut. 

Christel: Var hörde du det? 
Otto: Jag hörde det i klassen någon gång. 
Christel: Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
Otto: En miljövänlig går ju på avfall eller något, bra avgaser, men en bensindriven går ju på 

bensin och sånt så det åker ju upp och förstör ozonskiktet. 
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Christel: Är det inte samma sorts avgaser från den miljövänliga bussen och den bensindrivna? 
Otto: Nej, det kan ju vara biogas eller något annat sånt. 
Christel: Och den avgasen är inte likadan? 
Otto: Nej, den förstör inte lika mycket, men jag vet inte. 
Christel: Vad fanns det mer än biogas? 
Otto: Diesel, bensin, citydiesel och många andra. 
 
Växthus och den ökade växthuseffekten 
 
Frågorna som ställs är: Hur fungerar ett växthus? och Har du hört talas om den ökade 
växthuseffekten. Förklara vad det är. Otto ger ett enkätsvar på frågan om hur fungerar ett 
växthus?  Enkät 2006 (A): Det är fuktigt och varmt. 
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Figur 44. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar angående frågan: Hur fungerar 
ett växthus? 

Figur 45. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar på frågeställningen: Har du hört talas 
om den ökade växthuseffekten? Förklara vad det 
är! 

 
Nedan följer exemplifiering av Ottos utsagor vid intervjuer som bygger på samtal kring frågan 
Hur fungerar ett växthus? 
 
Intervju 2003 (B2) 
Otto: Varmt och fuktigt så att blommor kan leva från olika länder. Vattnet kan inte avdunsta 

upp. Då blir då fuktigt inomhus. 
 
Intervju 2005 (C1)  
Otto: Det är glasfönster över allt. Exotiska växter som inte kan växa ute här i Sverige. Det är 

varmt och fuktigt. Värmen gör det lite fuktigt. 
 
Avseende frågan om den ökade växthuseffekten sker både intervjuer och enkäter som 
redovisas som följer. 
 
Intervju 2005 (C1) 
På frågan om Har du hört talas om den ökade växthuseffekten? Förklara vad det är!  svarar 
Otto följande. 
 
Enkätsvar 2006 (C1): Vet inte riktigt, det har jag glömt. Jag tror det är utsläpp från bilar. 
I intervjusvaren 2004 och 2005 svarar Otto Vet ej. Ett intervjusvar 2006 lyder (C1): 
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Otto: Glömt. Var det från bilar eller något? Kommer inte ihåg det. Det är något med bilar och 

att det inte är bra. 
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Figur 46. Sammanfattande serie över Ottos analyserade intervjuutsagor avseende sju av begreppen 
i kronologisk ordning, åren 2003-2006. 

 



© Persson, C. (2008). Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig 
utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser. 

 41

Utsagorna visar att Otto ser tydliga samband och sammanhang avseende frågan om vad växter 
och djur behöver för att leva. I den bemärkelsen avviker han från gruppen. Ottos utsagor visar 
också på en sammankoppling mellan olika begrepp som förutsättningar för att växter och djur 
ska kunna leva och konsekvenser för djur när olja kommer ut i havet. Utsagor om varför man 
ska sortera sopor och samla in batterier visar på en plötslig förändring från kategori A till 
kategori C2, men kategoriseras avslutningsvis i intervjusituation avseende insamling av 
batterier till kategori B2. Även begreppet gifter visar på liknande konflikter i Ottos 
begreppsutveckling. Sammankopplingar av begrepp kan ytterligare spåras i Ottos utsagor i 
den bemärkelsen att giftiga ämnen i batterier kan spridas till växter via marken och rötterna. 
Ottos utsagor följer i stort sett gruppens. När det gäller begrepp som den ökade 
växthuseffekten visar Ottos utveckling på en plötslig förändring 2006. I intervjuerna ger Otto 
också förslag på lösningar för frakt som enligt honom inte löper risken att förorena havet med 
olja. Ottos utsagor skiftar vid en jämförelse mellan enkät- och intervjusvar, men svaren kan 
också till stor del synas överensstämma. Beträffande frågeställningen om hur kompostjord 
bildas uppvisar Ottos svar i kategoriseringen i form av conceptual growth, vilket visas genom 
att hans utsagor i intervjusituationen startar med uttalandet Vet ej och passerar kategori A till 
att stabiliseras till kategori B2 år 2005 och 2006. 
 
Ivar 
 
Vatten 
 
I det följande återges Ivars utsagor och utveckling beträffande de undersökta begreppen i 
samma ordning som i redovisade fallstudier. 
 
Ivar lämnar enkätsvar på frågan: Hur bildas regn? som kategoriseras Vet ej vid enkättillfället 
2003, B2 år 2004 och B1 vid enkättillfällena 2005 och 2006.  
 
I intervjuerna utvecklas följande dialoger: 
 
Intervju 2004 (B1) 
Christel: Hur bildas regn? 
Ivar: Åh… 
 
Paus 
 
Ivar: Regndropparna kommer ner ifrån himlen. Ifrån jorden. Alltså inte de där nere. De 

kommer utifrån himlen och så..ja. 
Christel: Hur hamnar de där uppe? 
Ivar: Jag tror solen eller molnen de går runt också, jag tror det, jag vet inte. 
 
Intervju 2005 (B1) 
Christel: Hur bildas regn? 
Ivar: Från himlen. 
Christel: Och vad är det där uppe som gör att det regnar? 
Ivar: Jorden. 
Christel: Hur menar du då? 
Ivar: Det snurrar runt. 
Christel: Och då är det det som gör att det blir regn? 
Ivar: Ja, om jorden snurrar runt och så täcker det solen och då blir det regn. 
Christel: Vad sa du nu? 
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Ivar: Jorden är här och så snurrar runt. Och sen när det blir regn då. När jorden täcker solen så 
blir det regn. 
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Figur 47. Kategorisering av Ivars enkät- och  
intervjuutsagor angående frågan: Hur bildas 
regn? 

 
I intervjuer lämnar Ivar återkommande, åren 2004 och 2005, svaren om hur solen och molnen 
och jorden snurrar runt, vilket är upphovet till att det bildas regn. Det kan tyda på att han helt 
missförstår frågan. Vid det vidare samtalet kan han emellertid ge en utsaga som kategoriseras 
som (B2), 2006. Beträffande vattnet på diskbänken och frågan: Läraren har spillt vatten på 
diskbänken och frågan: Vad händer med vattnet om hon inte torkar upp det direkt? lämnar 
Ivar följande enkätsvar. 
 
Enkät 2003 (A): Det rinner ner. 
Enkät 2004 (B1):Vattnet går upp på himlen sen ramlar det ner. 
Enkät 2005 (B1): Det går upp i luften. 
Enkät 2006 (A): För då suger. 
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Figur 48. Kategorisering av Ivars enkätutsagor 
på följande fråga: Läraren har spillt vatten på 
diskbänken. Vad händer med vattnet om hon 
inte torkar upp det direkt? 
 

 
Liv 
 
Som många av de andra eleverna tillhör Ivars utsagor kategori A på frågan om Vad behöver 
växter och djur för att leva? Skriv, rita och berätta! 
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Mat, dricka, köttbullar är några exempel som nämns vid de båda första tillfällena. Efterhand 
nämns i utsagorna även vatten, syre, jord och växter men även begreppet energi förekommer 
och upprepas i intervjuer såväl 2005 som 2006. Gemensamt för enkätsvar och utsagor i 
intervjuer är att det handlar om enstaka ord som svar på frågan. 
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Figur 49. Kategorisering av Ivars enkät- och 
intervjusvar angående utgångsfrågan: Vad 
behöver växter och djur för att leva? Skriv, rita 
och berätta! Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar sammanfaller åren 2003-2005. 
 

Intervju 2004 (A) 
Christel: Vad behöver växter och djur för att leva? 
Ivar: Mat. Köttbullar och sånt. Allt möjligt. 
Christel: Behövs det någonting mer än köttbullar? 
Ivar: Vatten. 
 
Intervju 2005 (A) 
Christel: Vad behöver växter och djur för att du ska kunna leva? 
Ivar: Mat. Frukt, allt möjligt. 
Christel: Något mer? 
Ivar: Hm, energi. 
 
Intervju 2006 (B1) 
Ivar: Jag behöver äta, dricka, vatten och energi. 
Christel: Och vad är energi? 
Ivar: Så man orkar kan jobba köra bil. 
Christel: Hur får du energi? 
Ivar: Dricker och äter och joggar. Så jag får energi. 
 
Ivar tillhör en av få elever som framhåller energi som en viktig del för växters och djurs liv. 
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Jord 
 
Ivars utsagor på frågan: Hur bildas kompostjord? Rita gärna! framgår av diagram och 
exempel. 
 
 

2003 2004 2005 2006

C2

C1

B2

B1

A

Vet ej
Enkät Intervju

 

 
 
 

 
 
 
 

Figur 50. Kategorisering av Ivars enkät och 
intervjuutsagor på situation och frågan: Titta i 
påsen. Det är jord som jag tagit från en 
kompost. Hur bildas kompostjord? Rita 
gärna! 

 
Enkäter 2003: Vet ej. 
Enkät 2004 (B1): Maskar äter det och sen bajsar de ut det. 
Enkät 2005 (A): Från jorden. 
Enkät 2006: Vet ej. 
 
Ivars utsagor om hur kompostjord bildas växlar över tid på ett sätt som avviker från klassens 
samlade utveckling. 
 
Vatten i vardagen 
 
Ivar svarar liksom övriga elever på frågan Vad händer med innehållet i toalettstolen när du 
spolar? och Var kommer vattnet i kranen från? Diagram och exempel följer nedan. 
 
Enkätsvar från 2004 avseende innehållet i toalettstolen kategoriseras A: Till reningsverket, 
medan hans svar 2005 Det rengörs först sen…kategoriseras som C1. År 2006 är Ivars svar: 
Det går ner till reningsverket kategoriserat som A. 
 
Enkätsvar beträffande frågan: Var kommer vattnet i kranen från? föreligger endast från 2006: 
Från havet och sen går det till reningsverket och så kommer det till oss. Det är ett svar som 
kan kategoriseras som C1, men utsagan kan också uppfattas som en missuppfattning. 
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Figur 51. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Vad händer med innehållet i 
toalettstolen när du spolar?  
 

 

Figur 52. Kategorisering av enkät- och  
intervjusvar avseende frågan om var  
kranvatten kommer från. 

 

Intervju 2003 (C1) avseende frågan om Vad händer med innehållet i toalettstolen när du 
spolar? 
Christel: Var hamnar papper och vatten när man spolat efter toalettbesök? Och var tar vattnet och 

tandkrämen vägen? 
Ivar: Det går ner och sen rinner det i såna här röror. Så att det går ner till dem som jobbar 

med det.  
Christel: Och vad gör de som jobbar med det? 
Ivar: Pappret? 
Christel: Var kommer det när det gått genom rören? 
Ivar: Ja, sen gör de något så att det blir rent. Sen gör de nåt. 
Christel: Vet du vad de gör? 
Ivar: Nej! 
Christel: Men det finns något ställe där de gör det rent? 
Ivar: Ja! 
 
Intervju 2005 (C1) avseende frågan om Vad händer med innehållet i toalettstolen när du 
spolar? 
Christel: Om du har varit på toaletten och spolar. 
Ivar: Ja. 
Christel: Vart tar det som låg i toastolen vägen? 
Ivar: Det går ner till dem som jobbar så rensar de och sen går det ut i havet. 
Christel: Var finns de som jobbar med det? 
Ivar: Nere. Det går i ett rör och sen fortsätter det och sen ja, så gör man det till vatten och så 

går vattnet ut till havet. 
 
Intervju 2005 (A) avseende frågan Var kommer vattnet i kranen från? 
Christel: Det vattnet som du får när du ska tvätta händerna, var kommer det ifrån? 
Ivar: Från havet. 
 
Intervju 2006 (C1) avseende frågan Var kommer vattnet i kranen från? 
Christel: Var kommer vattnet i kranen ifrån? 
Ivar: Havet. 
Christel: Hur kan det på vilket sätt kommer det in i huset? 
Ivar: Reningsverket för det renar det från en massa saker och skickar det vidare till husen. 
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Liksom för övriga elever innebär frågorna om vardagligt vatten en problematisering i olika 
avseenden. Vid reningen av avloppsvatten passerar vattnet ett avloppsreningsverk och vid 
rening av dricksvatten passerar vattnet ett vattenreningsverk. Ivar avancerar i sin utveckling 
av samband och sammanhang vad det gäller att uttrycka hur avloppsvatten renas och varifrån 
kranvattnet kommer. I intervjun år 2006 berättar han i sina utsagor ett vattenreningsverks 
funktion. Däremot talar han vid olika tillfällen om att kranvattnet kan komma från havet via 
reningsverket till våra hus, vilket är ett missförstånd om inte han avser hela kretslopp från hav 
till moln och nederbörd. 
 
Gifter 
 
Frågan som ställs till Ivar är: Vad händer när olja kommer ut i vattnet? 
Enkät 2006 (A): Det går till havet och sedan finns det salt så att det kommer ut igen. 
 

2003 2004 2005 2006

C2

C1

B2

B1

A

Vet ej
Enkät Intervju

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 53. Enkät- och intervjusvar 
kategoriserade avseende frågan: Vad händer 
när olja kommer ut i havet? 

 
Exemplen i intervjuer från 2004 (C1)  
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Ivar: Därför då sjunker båten och den kan inte köra. 
 
Intervju 2005 (B2) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i vattnet? Är det bra? 
Ivar: Nej. 
Christel: Varför inte? 
Ivar: Sen när man simmar kan man få olja på sig och ibland så sväljer man. Ja, ibland kan 

man svälja olja. 
Christel: Vad händer då? 
Ivar: Då dör man. 
Christel: Något mer som inte gör det bra att olja kommer ut i havet? 
Ivar: För vattnet. För fiskarna. 
 
Beträffande vad som händer när olja läcker ut i havet, skiljer sig Ivars uppfattning framförallt 
2003 och 2004 från övriga elevers i den bemärkelsen att han antar ett tekniskt perspektiv t.ex. 
att båten inte fungerar. Han sätter också människans hälsa i första rummet. 
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Sopsortering och insamling av batterier 

 
Frågorna som ställs är Varför sorteras sopor? och Varför samlas batterier in? 
 
I enkäten 2006 avseende frågan Varför sorteras sopor? svarar Ivar (C1): För att använda det 
igen. På frågan: Varför samlas batterier in? svarar han i samma enkät (C1): Så att man kan 
använda det till olika saker man behöver, C1. 
 
Intervju 2003 (C1) avseende ett samtal om varför sopor sorteras och varför batterier 
samlas in. 
Christel: Varför samlar man in batterier? 
Ivar: Man lägger det där det finns sån metall. För detta är metall. 
Christel: Är det fler saker man lägger på andra ställen? 
Ivar: Ja, flaskor lägger man här bredvid, nej det är järn, eller är det metall? 
Christel: Men flaskorna lägger man inte i de vanliga soporna? 
Ivar: Nej, och färgat glas och små sådana småa batterier, tunna finns det, de ska man stoppa 

in där där jag sa att man la de vanliga batterierna. 
Christel: Sen har man glaset för sig. Vad har man mer? Du sa något med järn och metall. 
Ivar: Ja, metall, järn burkar färgat glas olika saker. 
Christel: Varför ska man lägga det på olika ställen? 
Ivar: Därför man bygger om det. 
 
Intervju 2005 (C1) avseende frågorna om varför batterier samlas in och varför sopor 
sorteras. 
Christel: Brukar man inte samla in batterier? 
Ivar: Jo. 
Christel: Och vad är det mer man sorterar? 
Ivar: Mat, sen metallburkar, restavfall, ja glas och färgat glas… 
Christel: Varför sorterar man det? 
Ivar: För då kan det bli nytt. 
Christel: Och det här batteriet skulle man också slänga på ett speciellt ställe, kan det då också bli 

nytt? 
Ivar: Ja. 
Christel: Vad finns det i detta batteri? 
Ivar: Elektroner. Plus och sen finns det minus. 
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Figur 54. Kategorisering av enkät- och  
intervjusvar avseende sopsortering. 

 

Figur 55. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar rörande varför batterier  
samlas in. 
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Uppfattningen att det kan bildas nya saker av de saker som sopsorteras synes ligga konstant i 
Ivars utsagor. Beträffande utsagor om varför batterier ska samlas in varierar Ivars svar. 
Problematiken för Ivar och för andra elever är varför batterier ska sorteras ut och samlas in på 
särskilt sätt. 
 
Rost 
 
På frågan om hur rost bildas svarar Ivar 2004 (C1) Stålet har legat i vatten vid enkättillfället. I 
övrigt består svaren av att när saker blir gamla så rostar de. 
  

2003 2004 2005 2006

C2

C1

B2

B1

A

Vet ej
Enkät Intervju

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 56. Kategorisering av Ivars enkät- och 
intervjusvar avseende frågan: Hur bildas 
rost?

 
 
I intervju 2005 svarar Ivar (A): Rost går att finna på soptippen och en plastkanna kan också rosta.  
 
 
Vanliga och miljövänliga fordon 
 
Frågan som Ivar ställs inför är Vad är skillnaden mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
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Figur 57. Kategorisering av Ivars enkät- och 
intervjuutsagor avseende: Vilka är skillnaderna 
mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 

 
 
I enkät 2004 (A) svarar Ivar: När bussarna eller bilarna släpper gasen så går gasen upp på 
himlen. I enkät 2005 (A): De går upp i luften. 
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Intervju 2004 (A) 
Christel: Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
Ivar: Tvåvånings speciellt. De åker långt men inte till Halmstad för det gör andra bussar. 
 
Intervju  2005 (C1) 
Christel: Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
Ivar: Det är bra att de tar så mycket plats. 
Christel: Hur då menar du? 
Ivar: Att människor kan komma in och sitta och sen åka om man inte har körkort. 
Christel: Finns det miljövänliga bilar? 
Ivar: Nja… 
Christel: Vad är det för speciellt med dem? 
Ivar: Vet inte riktigt. 
Christel: Men det var bra med bussar för då kommer folk in? 
Ivar: Ja. Men bensin tar mycket. Bensin, den tar mycket för den är stor. Bensin, det går 

mycket för den är stor. Om den är liten om det är en sån mindre så ja då tar den inte så 
mycket. 

 
Växthus och den ökade växthuseffekten 
 
Frågorna under denna punkt är Hur fungerar ett växthus? och Har du hört talas om den ökade 
växthuseffekten? Förklara vad det är. 
 
Ivar talar i intervjuerna 2004 och 2005 om växthuset glasrutor men har inga idéer om hur ett 
växthus fungerar. I intervjun år 2006 består enligt Ivar materialet till ett växthus av plast och 
exempel på växter som kan finnas där är t.ex. morot (A). 
 
Christel: Vad finns det i ett växthus? 
Ivar: Där finns blommor där. 
Christel: Har du varit inne i ett växthus? 
Ivar: Nej, jag har aldrig varit inne i något växthus. 
Christel: Hur tror du att det fungerar? 
Ivar: Det är ett plasthus och där finns växter som morot. 
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Figur 58. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar angående frågan: Hur fungerar 
ett växthus? 

Figur 59. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar på frågeställningen: Har du hört talas 
om den ökade växthuseffekten? Förklara vad det 
är! 
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Kategorisering av enkät- och intervjusvar sammanfaller beträffande begreppet den ökade 
växthuseffekten. Begreppet ökad växthuseffekt är ingenting som Ivar hört talas om. 
 
Sammanfattning Ivar 
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Figur 60. Sammanställning över Ivars analyserade intervjusvar avseende sju av begreppen i 
kronologisk ordning, åren 2003-2006. 

 
Ivars utsagor avviker till stora delar från gruppens. Ett exempel är t.ex. begreppet jord och 
frågeställningen: Hur bildas kompostjord? Flera utsagor ligger från början på nivå Vet ej och 
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kategori A, men efter hand sker en utveckling till kategori B1, B2 och C1. Det finns också 
exempel när utvecklingen går i motsatt riktning t.ex. frågan om hur kompostjord bildas, vad 
som händer med oljan i havet och hur rost bildas. När det gäller begreppet gifter så utvecklas 
Ivars utsagor från en C1-nivå till en B1-nivå. Ett gemensamt tema för Ivar är att han utgår 
från ett egocentriskt perspektiv. Bland ett antal misconceptions kan nämnas hans utsagor om 
hur regn bildas och om hur avloppsvatten tas om hand samt uppfattningen om fördelar med 
miljövänliga bussar. 
 
Bob 
 
Vatten 
 
Bob redovisar med en teckning Kategori A i enkät 2003 på frågan: Hur bildas regn? medan 
resterande utsagor i form av teckningar och skisser (2004, 2005 och 2006) från enkäterna 
kategoriseras till B2. 
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Figur 61. Bobs utsagor över tid i enkäter avseende begreppet vatten. 
 
Exemplifiering av intervjusamtalen under de fyra åren redovisas enligt följande. 
 
Intervju 2003 (B2) 
Christel: Hur bildas regn? Kan du förklara det för mig? 
Bob: Min förra lärare sa alltid att det vattnet vi dricker det kanske dinosaurierna drack. 
Christel: Hur kan det vara så? 
Bob: Det går runt i ett kretslopp. 
 
Intervju 2004 (B1) 
Christel: Hur var det nu? Hur bildas regn? 
Bob: Det är väl. Det är.. det kommer moln, och det är vatten och när det blir för tungt så 

släpper de vattnet och då regnar det. 
Christel: Hur fortsätter det sen? 
Bob: Ja, sen åker vattnet upp igen. På något konstigt sätt. 
 
Intervju 2005 (B1) 
Christel: Kommer du ihåg hur det bildas regn? 
Bob: Ja, öh. Hm. Ja, det är väl vatten från en pöl som avdunstar och bildar moln, och när 

molnet blir för tungt så regnar det. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Hur bildas regn?  
Bob: Ja, om vi har en sjö och så lyser solen på den så avdunstar det så bildas det moln. Och 

när det kommit tillräckligt mycket vatten i molnet så det är fullt så regnar det ner. 
Christel: Var regnar det ner någonstans? 
Bob: På allting som är under. Till exempel marken, havet, sjöarna så rinner det ut igen och så 

avdunstar det och så, ja så fortsätter det så. 
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Figur 62. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar avseende frågan: Hur bildas 
regn? 

 

Figur 63. Kategorisering av enkätsvar rörande 
frågan om vad som sker med vattnet på 
diskbänken om det inte genast torkas upp. 

 
Enkätsvar avseende frågan om läraren som spillt vatten på diskbänken och vad som händer 
om hon inte genast torkar upp det ger Bob följande svar på i enkäterna. 
Enkät 2003 (A): Det försvinner. 
Enkät 2004 (A): Det avdunstar. 
Enkät 2005 (A): Det avdunstar. 
Enkät 2006 (B2): Det avdunstar (och han anknyter till en teckning under enkätsvaret till frågan om 
hur regn bildas). 
 
Liv 
 
Begreppet liv som handlar om förutsättningarna för livet med enkätfrågeställningen: Vad 
behöver växter och djur för att leva? Skriv, rita och berätta! 
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Figur 64. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar angående: Vad behöver växter och 
djur för att leva? Skriv, rita och berätta! År 
2004 och 2005 sammanfaller kategoriseringen 
av enkät- och intervjuutsagorna.

Enkät 2003: Vet inte. 
Enkät 2004 (A): Syre, vatten, mat, luft, ljus, sömn, träd. 
Enkät 2005 (A): Syre, mat, vatten, sol. 
Enkät 2006 (A): Solljus, mat, värme och vatten. 
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Intervju 2004 (A) 
Christel: Vad behöver växter och djur för att leva? 
Bob: Det är olika. 
Christel: Vad behöver till exempel en människa för att leva? 
Bob: Ja, det är också olika. 
Christel Vad behöver du för att kunna leva? 
Bob: Mat. Vatten, och så behöver vi något att äta, en massa olika saker. 
Christel: Vatten och något att äta? 
Bob: Hm. 
Christel: Är det allt? 
Bob: Och så syre. 
 
Intervju  2005 (A) 
Christel: Vad behöver växter och djur för att leva?  
Bob: Syre, vatten, mat, solljus. Öh. Öh. 
Christel: Mat sa du? 
Bob: Ja. 
Christel: Vad är det för mat? 
Bob: Nyttig mat. 
Christel: Vad är det? 
Bob: Grönsaker. 
Christel: Behövs det något annat? 
Bob: Ja, grönsaker. Ja, jag behöver massor. Nyttig mat. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Bob: Växterna behöver koldioxid och släpper ut syre. Vi får syre från träden som har en 

massa löv. 
 
Jord 
 
Frågan är liksom för övriga elever: Hur bildas kompostjord? Rita gärna! 
 
Bob redovisar i Enkät 2004 (A): Det förmultnar. 
Enkät 2006 (B2): Löven läggs i sen äter maskarna upp löven och bajsar ut jord. 
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Figur 65. Kategorisering av Bobs enkät och 
intervjuutsagor på situation och frågan: Titta i 
påsen. Det är jord som jag tagit från en 
kompost. Hur bildas kompostjord? Rita gärna! 
Kategoriseringen av enkät- och intervjusvar 
sammanfaller år 2003-2006. 
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Intervju 2005 (B2) 
Christel: Hur bildas jord, sån kompostjord? 
Bob: Ja det är ju till exempel. Det är det maskarna hjälper till med. De äter upp till exempel 

löv och sånt och så kommer maskarna där och äter världens festmåltid. Och sen är det 
jord som de bajsar ut. 

Christel: Och deras festmåltid, vad var det? 
Bob: Blad. Till exempel. 
Christel: Vilken nytta gör daggmaskarna? 
Bob: Man får ju då jord och sen försvinner ju löven, de är alltid bara i vägen. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Titta i påsen här. Det är jord som jag tagit från en kompost. Hur bildas kompostjord?  
Bob: Det är när man har löv och så äter maskarna det så blir det jord. 
 
Vatten i vardagen 
 
Frågorna som ställs är Vad händer med innehållet i toalettstolen när du spolar? och Var 
kommer vattnet i kranen från? 
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Figur 66. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Vad händer med innehållet i 
toalettstolen när du spolar? 

 

Figur 67. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar avseende frågan om var 
kranvattnet kommer från. 

I enkätsvar avseende första frågan 2005 (A): Det åker genom rören till någonstans. 
I enkät 2006 (C1): Det åker till reningsverket och sedan ut till havet. 
 
Som enkätsvar på den andra frågan 2006 (C1): Kranvatten, kommer från Bolmen eller 
reningsverket. 
 
Intervju 2005 (C1) avseende samtal om frågan om vart toalettstolens innehåll tar vägen. 
Christel: Vi tänker oss att du har varit på toaletten vart tar innehållet i toastolen vägen när du har 

spolat? Vi tänker oss att där har blivit en gegga och vart tar det vägen efter spolningen? 
Bob: Vilket? 
Christel: När du har spolat i toastolen. 
Bob: Jaha, det åker väl iväg till ett reningsverk, och så. Ja, så tar det vägen någonstans. 
Christel: Jaha, vad händer på reningsverket? 
Bob: Ja där skiljer de två grejorna åt.  Hur vet jag inte. 
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Intervju 2005 (C1) avseende var kommer kranvattnet från. 
Christel: Det vattnet som kommer när vi vrider på kranen. Var kommer det ifrån? 
Bob: Det kommer från reningsverket. 
Christel: Jaså, men då måste det ju ha hänt något på reningsverket? 
Bob: Ja, precis de renar vattnet. Hur vet jag inte. 
Christel: Men det går att göra? 
Bob: Ja! 

 
Intervju 2006 (C1) avseende var kommer kranvattnet från. 
Christel: Var kommer vattnet i kranen från? 
Bob: Det kommer från Bolmen. 
Christel: Hur har det kommit hem till dig? 
Bob: Genom rör så renas det väl på vägen. 
 
Intervju 2006 (C2) avseende samtal om frågan om vart toalettstolens innehåll tar vägen 
Christel: Vad händer med det som finns i toastolen när du spolar? 
Bob: Åker till reningsverket och sen ut i havet. 
Christel: Vet du hur det går till på reningsverket? 
Bob: Vi har ju varit där. Där var såna bassänger. Och så var det olika grejor som renades bort 

på olika ställen och till slut var det nästan rent. Och gick ut i havet. 
 
Intervjuerna år 2005 och år 2006 är ett naturligt samtal kring de båda frågeställningarna där 
problematiken avspeglar sig. 
 
Gifter 
 
Den ställda frågan är: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Enkätsvar 2006 (B2): Fåglarnas vingar klistras ihop och dör. Fiskar dör och vi kan inte 
bada.  
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Figur 68. Enkät- och intervjusvar kategoriserade 
avseende frågan: Vad händer när olja kommer ut i 
havet? 

 
 
Intervju 2003 (B2) 
Christel: Vad händer om olja kommer ut i havet? 
Bob: Ja det är inte bra, som den där kinesiska båten sjönk vid Bornholm. 
Christel: Varför sjönk den? 
Bob: Den krockade väl och den där oljedunken gick sönder och det läckte ut. 
Christel: Varför var det farligt? 
Bob: Djuren, fåglar de fastnade så dog dem. Farligt för fiskarna. 
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Christel: Det händer ju att det händer sånt ibland. 
Bob: Ja, tyvärr. 
Christel: Hur ska man göra så att det inte händer? 
Bob: Man ska väl inte ha med sig olja på båtar, eller åka båt över huvud taget. 
Christel: Vad istället? 
Bob: Vet inte. 
 
Intervju 2004 (C2) 
Christel: Vad händer om olja kommer ut i havet? 
Bob: Det dödar fiskar som lever i havet, och fåglar också. Man kan göra då.. man behöver väl 

inte åka båt, man kan väl frakta det på ett annat sätt. 
Christel: Hur skulle det gå till? Kan man frakta saker på annat sätt? 
Bob: Ja. 
Christel: Till exempel? 
Bob: Tåg. 
Christel: Tåg. Är det mer miljövänligt? 
Bob: Eltåg är. Men inte dieseltåg.  Eller sådana ånglok. 
 
Intervju 2005 (B1) 
Christel: Vad händer om olja kommer ut i havet? 
Bob: Det är giftigt. Ja, det är ju till exempel giftigt, och så är det ju kletigt och om fåglar får 

det på sig kan de knappt röra sig. 
Christel: Så det är inte bra. 
Bob: Nej, inte det heller. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Bob: Ja, om fåglar på det på sig kan det klibba i gen deras vingar och så kan de inte flyga. 

Deras näbbar kan också klibba igen. Och så dör dem. Och fiskar kan dö och vi kan inte 
bada. 

Christel: Hur är det om det finns olja i havet, avdunstar oljan också eller blir den kvar? 
Bob: Den blir kvar, tror jag. 
 
I 2006 års intervju resonerar han kring att oljan inte kan försvinna om vi människor inte ser 
till att ta upp den. När det gäller gifter och oljeutsläpp har Bob utsagor som återkommer år 
efter år med försök till lösning på problemen som olja i havet ställer till med. 
 
Sortering av sopor och insamling av batterier 
 
Frågorna till Bob liksom till de andra eleverna är Varför sorteras sopor? och Varför samlas 
batterier in? 
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Figur 69. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar avseende sopsortering. 

 

Figur 70. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar rörande varför batterier  
samlas in. 

 
I enkät 2006 lämnar han följande svar på varför glas, papper och metaller ska samlas in (C1): 
Man kan göra nytt glas, så slipper man hugga ner så mycket träd, då behöver man inte 
spränga alla bergen. 
 
I enkät på frågan om varför batterier samlas in blir svaret (B1): För det ska tas om hand 
eftersom det är miljöfarligt. 
 
Intervju 2005 (C1) avseende fråga om varför sopor ska sorteras 
Christel: Vad är det fler för saker det är viktigt att man sorterar innan man ska slänga dem? Och 

varför ska man göra det?  
Bob: Mm, det är väl papper, som man slänger i den där pappersåtervinning. För då går det att 

använda det pappret och göra nytt papper igen. 
Christel: Är det fler saker man kan återvinna? 
Bob: Glas. Nästan allting skulle jag tro. 
 
Intervju 2006 (C2) avseende fråga om varför sopor ska sorteras 
Christel: Varför samlas sopor in? 
Bob: Man gör nytt eftersom. Jag vet inte. 
Christel: Varför samlas papper in? 
Bob: Då slipper man hugga ner en massa skog 
Christel: Vad skulle hända om man högg ner en massa skog? 
Bob: De har en massa löv och av löv får vi syre. 
Christel: Vad behöver träden för att de ska kunna leva? 
Bob: Till exempel vatten och sol. 
Christel: Mer? 
Bob: De behöver koldioxid och släpper ut syre. 
Christel: Varför samlas metaller in? 
 
Paus 
 
Christel: Hur är det metaller jämfört med glas, hur skulle man göra en ny metallburk om det inte 

fanns gammalt som man samlat in? 
Bob: Det finns i berget. Om det tar det metallet i bergen så försvinner ju bergen. 
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Intervju 2006 (B1) avseende fråga om varför batterier samlas in 
Christel: Varför samlas batterier in? 
Bob: De är miljöfarliga. I batteriet finns något gift. 
Christel: Kan du ge exempel på något gift. 
Bob: Nej. 
 
Från att endast nämna vad som ska sorteras till innehållet som t.ex. hårdplast, glas och papper  
utvecklar Bob sina resonemang om varför sopor samlas in.  
 
Rost 
 
Frågan som ställs är: Hur bildas det rost? 
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Figur 71. Kategorisering av Bobs enkät- och 
intervjusvar från Bob avseende frågan: Hur 
bildas rost? Kategorisering av enkät- och 
intervjuutsagor sammanfaller år 2003-2005.

 
Enkät 2003: Vet ej. 
Exempel från enkät 2004 (C1): Plåtet har legat i vatten och 2005 (C1): Stålet har varit blött. 
Enkät 2006: Vet ej. 
 
Intervju 2005 (C1) 
Christel: Vad är rost för någonting? Du ser att det är lite rostigt här på detta batteriet? 
Bob: Ja, det vet jag inte riktigt, men det kommer när stål, inte rostfritt stål, hm, när det blir 

vått. 
Christel: Tror du att det är det som har hänt här på detta batteriet? 
Bob: Det vet jag inte. 
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Vanliga och miljövänliga fordon 
 
Den fråga som ställs är: Vilka skillnader är det mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
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Figur 72. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar av frågan: Vilka är skillnaderna 
mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 

Enkät 2004 (C1): De släpper ut ofarliga avgaser. 
Enkät 2006 (C1): Miljöbussen släpper ut ofarliga avgaser. 
 
Intervju 2004 (C1) 
Christel: Vad är det för skillnad på en vanlig och en miljövänlig buss? 
Bob: Den släpper inte ut så mycket avgaser som förstör naturen. Den släpper inte ut avgaser 

över huvud taget, farliga. 
Christel: Vad är det som gör att den inte släpper ut farliga avgaser? 
Bob: Den går på något som inte är farligt för naturen. 
Christel: Kan du ge något exempel? 
Bob: El. 
Christel: El. Kan du ge fler exempel? 
Bob: Hm. Jag vet inte om det var Lund eller Landskrona som började med elbussar. Eller 

trådbussar som de hette. 
Christel: Finns det något annat än elbussar som är miljövänligt? 
Bob: Mm, det finns såna som går på biogas. Hm fast det är jag inte helt säker på vad det är. 

Sen fanns det något annat också som jag inte kommer ihåg. Öh, nja det kommer jag inte 
ihåg. 

Christel: Men det var ju några exempel. De vanliga bussarna hur är det med dem? 
Bob: De släpper ut giftiga avgaser. 
 
Intervju 2005 (C2) Samtalet handlar om vanliga och miljövänliga fordon  
Christel: Vad är det som kommer ut från avgasröret från en vanlig bil? Som kommer här ute på 

gatan. Vad har den i tanken? 
Bob: I tanken har den bensin, så när det kommer ut så är detta såna, hm, avgaser. Som består 

till exempel av koloxid. Och koldioxid. 
Christel: Hur ser det som kommer ut från avgasröret ut? 
Bob: Jaha. Gas har ju ingen färg, men ja grå, grå sån blandning rök. 
Christel: Vart blir den gasen av? 
Bob: Ja, det är ju varmt så det stiger. Ja, det stiger och det, var det riktigt tar vägen det vet jag 

inte. Men det stannar ju kvar. Det stannar ju kvar i alla fall här någonstans där uppe. 
Christel: Var där uppe? 
Bob: Ingen aning. Eller ja. Nej! 
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Paus 
 
Bob: Ja, det stiger eftersom det ju är varmt. Så det gasen samlas till moln eller så. Sen regnar 

det ner, jag vet inte. 
Christel: Men det kan stiga upp till moln? 
Bob: Ja, och så i längden blir det ju. Är det ju inte riktigt bra. 
Christel: Är det inte bra? 
Bob: Näe.  
Christel: Varför inte? 
Bob: Ja, det är bara inte det….som till exempel det var i somras eller förra sommaren, så var 

det till exempel väldigt varmt i Paris eller vad det var. Då var det. Vissa säger att det var 
på grund av det att det var avgaser och sånt som hade gjort så att det hade blivit 
klimatförändringar och ja. Jag vet inte. 

Christel: Hur ser den där bensinen ut som man tankar i bilen? 
Bob: Det är…ja, jag vet inte om det kan skifta men, det är rätt så genomskinligt. Ungefär som 

vatten. 
Christel: Vad fanns det för andra alternativ man kunde ha i stället för bensin? 
Bob: Man kan ha såna elbilar. Man kan ha såna som vad heter det. Vänta! Åh, så har jag 

glömt det. Vi kanske skulle skaffa en sån nästa bil, men jag minns inte vad det heter. 
Christel: Du kommer kanske på det nu när vi pratar. 
Bob: Ja. 
Christel: Varför var de bättre? Varför är det bättre med en elbil? 
Bob: Förorenar inte. Då blir det inte så där farligt. Utan, ja…det blir inte så farligt. Det händer 

ingenting…ahh… 
 
Intervju  2006 (C2) 
Christel:  Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
Bob: De går på bensin oftast, ibland diesel eller etanol, biogas 
Christel: Vad är då skillnaden om de går på biogas eller bensin? 
Bob: Biogas är mycket mer miljövänligt. Och så slipper man skatten i Stockholm. Och på 

många ställen får man parkera gratis. 
Christel: Varför ha de bestämt att det ska vara skatt i Stockholm? 
Bob: För att de är många som kör och får man betala så åker inte lika många eller så åker de 

buss. Så blir det inte lika många avgaser. 
Christel: Är det ett bra förslag? 
Bob: Ja det är det väl! 
Christel: Vad kan det leda till i framtiden tror du? 
Bob: Att det inte blir så mycket problem med miljön och att människor kör miljövänliga bilar 

eller åker buss. 
Christel: Avgasen från en bensindriven bil. Vad innehåller den? 
Bob: Mycket koldioxid och giftiga avgaser. 
Christel: Vad kan det vara för gifter? 
Bob: Olja, sen kan jag inte mer. 
Christel: Och vart tar avgasen vägen? 
Bob: Den åker ju ut eftersom den är varm och varm luft stiger den upp i atmosfären. 
Christel: Och vad händer med den där? 
Bob: Ja, där kan den förstöra. 
Christel: Hur kan den förstöra? 
Bob: Jag vet inte. 
Christel: Men den finns uppe i luften då? 
Bob: De tar hål på ozonlagret så att solstrålar kan komma in och då blir det varmt här. 
Christel: Om det nu är en massa avgaser i atmosfären och det börjar regna vad händer då? 
Bob: Jag vet inte. Det gör det väl och i så fall kommer det ner och rinner ner i en bäck och ut i 

sjön och gör så att fiskar och sånt växter dör. 
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Christel: Är det farligt för oss på något sätt? 
Bob: Ja, det är det. Om man andas in det. Det skadar lungorna. 
Christel: Om det regnar ner sa du att det kan det gå ut gift i sjöar och sånt och djur och växter kan 

skadas. Kan vi också skadas? 
Bob: Ja. Ja, när man släpper ut avgaser och så blir det varmare. 
Christel: Vad är det i avgasen som gör att det blir varmare?  
Bob: Det var väl, som det kom ju upp i atmosfären…ja, vad var det nu. Jo, så tog det hål på 

ozonskiktet och så blev det varmt ju för strålarna kom ner ännu fler. 
 
Bob ger både lokala och globala exempel när han svarar på frågor av olika slag. Vidare talar 
han om elbussar i Landskrona eller i Lund i samband med begreppet miljövänliga fordon och 
återknyter till en sommar när det var så pass hett i Paris att människor till och med dog. 
 
Växthus och den ökade växthuseffekten 
 
Frågorna som ställs är Hur fungerar ett växthus? och Har du hört talat om den ökade 
växthuseffekten? Förklara vad det är! 
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Figur 73. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar angående frågan: Hur fungerar 
ett växthus? 

Figur 74. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar på frågeställningen: Har du hört talas 
om den ökade växthuseffekten? Förklara vad det 
är! 
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I enkätsvar avseende ett växthus funktion, 2006 (B1): Där är varmare än ute. 
I enkätsvar avseende den ökade växthuseffekten, 2006 (C1): När avgaser åker till atmosfären  
 
Intervju 2004 (C2) avseende den ökade växthuseffekten. 
Christel: Har du hört talas om växthuseffekten? 
Bob: Ja. 
Christel: Vet du vad det är? 
Bob: Är inte det sånt med sånt där ja om det blir för mycket växthuseffekt så blir det väl 

varmt eller, var det det? 
Paus 
 
Bob: Och det var det ju i Paris för en eller några månader sen eller när det var. 
Christel: Vad sa du att det var där? 
Bob: Det var för varmt. Det var över 40 grader. 
Christel: Oj då. Skulle det kunna bero på att det var växthuseffekt? 
Bob: Ja. 
Christel: Och varför hade det blivit så då? 
Bob: Det hade kanske släppts ut för mycket avgaser. 
Christel: Kan avgaserna göra så att det blir varmare? 
Bob: Ja, för de gör så att växthuseffekten ökar. Och då blir det för varmt. 
Christel: Ok. 
 
Intervju 2005 (C2) 
Christel: Du har hört talas om växthuseffekten? 
Bob: Ja. 
Christel: Vad var det för något? 
Bob: Ja, det är ju när det kommer ut såna avgaser och sånt. Till exempel olja. 
Christel: Och så kommer det ut i luften? 
Bob: Ja, det blir luftföroreningar av det. Och det är inte bra. 
Christel: Och det är inte bra? 
Bob: Nej, det är inte det. 
Christel: Så är det inte bra. Och hur märker vi det? 
Bob: Det är därför det blir avgaser. 
 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Vad är den ökade växthuseffekten? 
Bob: Ja, när man släpper ut avgaser och så blir det varmare.  
Christel: Vad är det i avgasen som gör att det blir varmare? 
Bob: Det var väl det som det kom ju upp i atmosfären…ja, vad var det nu..jo så tog det hål på 

ozonskiktet och så blev det varmt ju för strålarna kom ner ännu fler. 
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Figur 75. Sammanfattande serie över Bobs intervjuutsagor över sju av begreppen i kronologisk 
ordning, åren 2003-2006. 

 
Bob ger både lokala och globala exempel när han svarar på frågor av olika slag. Den kinesiska 
båten i samband med begreppet gifter (oljan i havet) är ett exempel. Vidare talar han om 
elbussar i Landskrona och Lund i samband med begreppet miljövänliga fordon och återknyter 
till en sommar när det var så pass hett i Paris att människor till och med dog. Flera andra 
kopplingar kan ses i hans resonemang, till exempel då han talar om att varm luft stiger och 
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hur avgaserna åker upp i luften, och liknande resonemang som han talade om vid 
regnbildningen kommer in. Även hur den ökade växthuseffekten tar sig uttryck kopplas i 
Bobs uttalanden till begrepp som vanliga och miljövänliga fordon. Däremot ligger det nära till 
hands att anta att Bob inte avgränsar frågan om den ökade växthuseffekten från ozonlagrets 
uttunning. Bobs utsagor omfattar mikronivå såsom koldioxid och koloxid, som sätts in i ett 
sammanhang med giftiga avgaser. Han föreslår också tekniska lösningar exempelvis att tåg 
skulle ersätta andra transport, dock ej dieseltåg eller ånglok. Utmärkande för Bobs utsagor är 
genomgående ett omvärldsorienterat tema och vikten av att hushålla med resurser t.ex. 
återvinning och återanvändning. Bobs utsagor visar liksom många andra elevers tendenser 
som tyder på en konflikt mellan nivå B och C beträffande begreppet gifter i den meningen att 
hans utsagor i undersökningens början kategoriseras till C-nivå men då studien avslutas 
kategoriseras som nivå B. 
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Jenny 
 
Vatten 
 
Jenny uttrycker sig om vattnets kretslopp i sina resonemang om hur regn över tid bildas i vårt 
samtal under 2003 års intervju. I efterkommande intervjuer 2004, 2005 och 2006 talar hon om 
hur regnet hamnar i stuprännan och i fabriken och hemmet, d.v.s. av människan skapade 
lokaliteter. 
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Figur 76. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar beträffande frågan om hur 
regn bildas. Frågeställningens 
utgångspunkt är: Hur bildas regn? Rita 
gärna!  

Figur 77. Läraren har spillt vatten på 
diskbänken. Vad händer med vattnet om hon inte 
torkar upp det direkt? Kategorisering av Jennys 
enkätsvar. 

 
 
Intervju 2006 (C1) 
Christel: Hur bildas regn?  
Jenny: Först så ja, så avdunstar det ju upp och så blev molnen tunga och så regnar det ner och 

så kommer det ner så går det runt…går till fabriker och hem… 
 
Liv och jord 
 
Frågan som utgör utgångspunkten för enkäter och intervjuer är: Vad behöver växter och djur 
för att leva? Frågan som ställs avseende begreppet jord är: Hur bildas kompostjord? Rita 
gärna! Utgångspunkten är att eleven får titta i en påse med jord som tagits från en kompost. 
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Figur 78. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar rörande förutsättningar för liv 
och växande. Frågeställningens 
utgångspunkt är: Vad behöver växter och 
djur för att leva? Skriv, rita och berätta!  

Figur 79. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar avseende Jennys utveckling om hur 
kompostjord bildas.  

 
Jenny tolkas enligt analysinstrumentet till A-nivån eftersom det är enstaka ord som hon inte  
sätter in i några sammanhang, som uttrycks i hennes utsagor, såväl i enkät som i intervju.  
Exempel är hjärta, luft, mat och vatten. Angående hur kompostjord bildas utvecklar Jenny  
sina utsagor från att i enkät år 2004 svara insekterna äter och bajsar, d.v.s. B1-nivå till B2- 
nivå i intervjuerna år 2005 och år 2006. 
 
Vatten i vardagen 
 
I enkätsvaren uttrycker Jenny att innehållet i toalettstolen far iväg till ett reningsverk efter 
spolningen. Tolkningen blir kategori A då detta är ett enstaka ord eller uttryck utan någon 
utförligare beskrivning. 
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Figur 80. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Vad händer med innehållet i 
toalettstolen när du spolar? Kategorisering 
av enkät- och intervjusvar sammanfaller 
2004 och 2005. 

Figur 81. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar (sammanfaller) avseende frågan om 
var kranvattnet kommer från. 

 
I 2005 års intervju fortsätter Jenny och utvecklar resonemanget efter att jag undrat över vad 
som händer med det ivägspolade innehållet på reningsverket. 
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Christel: Varför åker det till ett verk? 
Jenny: Ja, det kan inte åka rakt ut på gatan. 
Christel: Vad skulle då hända? 
Jenny: Till sist så hade det ju varit fullt med ja sånt överallt. 
 
Varifrån kranvattnet kommer förefaller för Jenny vara en gåta fram till 2006 års enkät.  
 
Gifter 
 
Jenny talar återkommande om att fiskarna dör (enkät 2006, B1) eller att fiskarna kan dö 
(intervju 2003, B1). Vid intervjutillfället 2005 passade jag på att fråga ett par elever, bland 
andra Jenny om de mindes leken som utspelades på stranden och då eleverna intog roller som 
gädda och havsgjuse. 
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Figur 82. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar beträffande frågan: Vad händer när 
olja kommer ut i havet? 

 
 
Christel: Kommer du ihåg vad den leken handlade om? När ni var på stranden? 
Jenny: Det var väl. Man hade påsar, så var det några som var fiskar och några som var gäddor 

och sånt. Och så var det en örn eller två. Så skulle man först plocka, korn. Jag vet inte 
vad det var. 

Christel: Läraren hade lagt ut pastaskruvar. 
Jenny: Ja, pasta. Så skulle man plocka det i påsarna då. Sen så släppte man in de andra, så 

skulle de ta deras påsar tror jag eller något sånt. Och så då om de tog alla påsarna dog de 
då och så kom då örnarna in och ja, något sånt. 

Christel: Varför är det inte bra om det kommer olja i havet? 
Jenny: Fiskarna tål ju inte det, de dör ju om de får in det i sig. 
 
Värt att notera är att Jenny inte associerar leken i vårt samtal till vad som händer i en 
näringspyramid när havet förgiftas. 
 
Sortering av sopor och insamling av batterier 
 
Återigen förekommer svaren på frågan om varför batterier samlas in av slaget att det är farligt 
till att i 2006 års intervju svara med att det säkert inte skulle hända något om man bara 
slängde batterierna i restavfallet. I enkäten däremot uttrycker hon att det som är farligt i 
batteriet är de där e:na som de ritat på lektionstid. De där elektricitet. 
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Figur 83. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Varför sorteras sopor? 

Figur 84. Kategorisering av enkät och 
intervjusvar: Varför samlas batterier in? 

 
Intervju 2004 (C1) 
Christel: Vi har talat om att man ska sortera sopor och lägga dem i olika behållare. Varför ska 

man göra det? 
Jenny: För att man ska kunna återvinna det. Det ska bli nya grejor. 
Christel: Var ska man slänga batterier? 
Jenny: I ”Farligt avfall”.  
Christel Varför det? 
Jenny: Batterier kan väl inte bli nytt igen? 
 
Paus 
 
Jenny: Eller kan det det? 
 
Jennys svar på frågan är vidare att övriga sopor däremot ska samlas in för det återvinns och 
görs nya saker av det. 
 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Varför samlar man in glas?   
Jenny: Så att om man blandar så blir det olika färger på glaset, tar man det var för sig så kan 

man gör nytt. Ja, glas som man kan använda igen eller göra nytt som vaser. 
Christel: Om vi inte hade sådant här insamlat glas, kan man ändå göra nytt glas? 
Jenny: Det måste ju…hm…Det kan man säkert men jag vet inte. Det vanliga glaset bränner 

man ju. 
Christel: Varför samlar man in papper? 
Jenny: Ja, det är väl lättare återanvända än att hugga ner alla träd. Det bor ju en massa djur och 

sånt i träden. 
Christel: Varför samlar man in metaller?  
Jenny: Hm, det är väl inte heller bra om man blandar. Kan också återanvändas. 
 
I likhet med många andra elevers utsagor skiljer de sig åt eftersom frågan om insamling av  
batterier kännetecknas av en konfliktsituation beträffande vad ett batteri kan innehålla t.ex.  
elektricitet.  
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Rost 
 
Frågan till Jenny är: Hur bildas rost? åren 2003, 2004 och 2006.  
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Figur 85. Kategorisering av Jennys enkät- och 
intervjusvar avseende utgångsfrågan: Hur 
bildas rost? Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar sammanfaller 2003, 2004 och 
2006. 
 

Jenny talar om att metaller rostar när det kommer vatten på och att det rostar på cyklar och 
stål när vid närvaro av vatten. 
 
Intervju 2005 (C2) 
Jenny: Det är, om det kommer vatten på det så ligger det där och så går då färgen av och så blir 

det rost då. 
 
Vanliga och miljövänliga fordon 
 
Frågan som Jenny svarar på i enkäter och som är utgångspunkten i intervjuerna är: Vad är det 
för skillnad mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
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Figur 86. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar avseende frågan: Vilka är 
skillnaderna mellan en vanlig och en 
miljövänlig buss? 

I likhet med gifterna så påtalar Jenny i enkäten år 2005 att bilar som drivs av bensin inte är 
bra för djuren och naturen, kategori B2. Även kopplingar till hennes utsagor av hur regn 
bildas återspeglas här. 
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Intervju 2005 (C1) 
Christel: Om bilarna går på bensin. Vad händer med det som kommer ut från avgasröret? Ser man 

någonting från avgasröret? 
Jenny: Ja, först så ser man ju det men sen så försvinner det upp i luften. 
Christel: Vad är det för någonting? 
Jenny: Ångmoln typ. 
Christel: Och så försvinner det upp i luften sa du?  
Jenny: Alltså uppe i luften då. 
Christel: Du vet inte vad det innehåller? 
Jenny: Hm. Det är dåligt att andas in det. Det är nog inte så nyttiga ämnen i det. 
Christel: Kan du tänka dig vad det är för ämnen? 
Jenny: Jag vet faktiskt inte. 
Christel: Men du vet att det inte är nyttigt? Hur luktar det? 
Jenny: Det luktar inte som sån här jättefräsch luft. Man går ju inte precis sådär och luktar i 

luften så där efteråt. Man vet ju att det finns men man luktar ju inte sån där parfym 
precis. 

 
I intervjun år 2006 kopplar hon även in människans hälsa i sina utsagor (C1). 
 
Jenny: Vi kan få det i oss och det är inte bra för lungorna. 
 
Flera utsagor kopplas till hälsa. Det rena kretsloppet leder Jenny in på vattnets väg till 
hemmet och fabriker på ett naturligt sätt till skillnad med de flesta elevernas utsagor, som 
analyserats till kategori B2. 
 
Växthus och den ökade växthuseffekten 
 
Problematiken avseende begreppsväven kring funktionen av ett växthus och den ökade 
växthuseffekten består för eleverna också i att olika begrepp, samband och sammanhang som 
kan missförstås, t.ex. sambandet mellan uttunningen av ozonlagret och den ökade 
växthuseffekten. 
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Figur 87. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar angående frågan: Hur fungerar 
ett växthus? 

 

Figur 88. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar på frågeställningen: Har du hört talas 
om den ökade 
växthuseffekten? Förklara vad det är! 
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Intervju 2005 (C1) avseende växthus 
Christel: Hur känns det att gå in i ett växthus? 
Jenny: Det är varmt och fuktigt. Om det inte är en spricka i det. Då kommer det gift in och 

vatten. 
Christel: Vad finns i ett växthus? 
Jenny: Det kan finnas tomater. Ja, och så olika växter och så. 
Christel: Varför har man växthus? 
Jenny: Det är väl sånt som skyddar mot om det kanske inte tål regn så jättemycket så skyddar 

det som ett litet hus. 
 
Jenny uttrycker att glaset har till uppgift att skydda mot gifter i luften och mot vatten.  
 
Intervju 2006 (B2) avseende växthus 
Jenny: Varmt och fuktigt, glas och sånt och från växterna kommer det syre så blir det varmt. 

Om det kommer syre blir det varmt och fuktigt. 
Christel: Var kommer syret från?  
Jenny: Oss. 
 
Jenny svarar i enkäten avseende ökad växthuseffekt år 2006 enligt följande, vilket 
kategoriseras som B1. 
 
Jenny: När ozonlagret går i sönder och det blir varmare. 
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Figur 89. Sammanställning över Jennys analyserade intervjuutsagor avseende sju av begreppen i 
kronologisk ordning, åren 2003-2006. 

 
Jenny redovisar parallella utsagor beträffande frågor avseende hur kompostjord bildas och 
frågan om vart toalettstolens innehåll tar vägen. Jennys utsagor tyder också på en 
konfliktsituation avseende frågan om insamling av batterier. Sker det på grund av att ”e-na” i 
batterierna är farliga eller beror på att det inte går att göra nya batterier igen? En 
missuppfattning gäller Jennys utsagor i likhet med andra elevers beträffande ozonlagrets 
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uttunning och den ökade växthuseffekten. Ett annat tema som år från år kan utläsas av Jennys 
utsagor över tid är att spridningen av toalettstolens avfall skulle leda till att det blir fullt av 
avfall på gatan och beträffande avgaser från fordon att de först syns och sedan försvinner, en 
form av misconception. Avseende gifter kategoriseras Jennys utsagor till B1 och beträffande 
frågan om hur det blir regn C1 och skiljer sig även i detta avseende från gruppens. Jenny 
kopplar samman begrepp som t.ex. sopsortering och liv genom att uttrycka att det är lättare att 
samla in papper än att hugga ner alla träd där det bor djur som man bör ta hänsyn till. 
 
Jenny uppvisar en plötslig förändring i enkätsvar avseende den ökade växthuseffekten från Vet 
ej till B1. Conceptual growth visar sig i kategoriseringen av hennes enkätsvar avseende 
vanliga och miljövänliga fordon, Vet ej–B2 –C1, medan kategoriseringen av intervjuutsagorna 
över tid stabilt håller sig till kategori C1. Även idéer om miljö och hälsa tar sig uttryck i 
Jennys utsagor. 
 
Hans 
 
Vatten 
 
Exempel på hur Hans svarar när det gäller regnbildningen. 
Enkät 2006 (B2): Först regna, sen blir det gas och åter upp i luften, och bildar ett moln. 
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Figur 90. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar beträffande frågan om hur regn 
bildas. 

 
 

Figur 91. Läraren har spillt vatten på diskbänken. 
Vad händer med vattnet om hon inte torkar upp 
det direkt? Kategorisering av Hans enkätsvar. 

 

Han talar i samtalen med mig t.ex. år 2003 (B1) om två av de olika aggregationsformerna 
vatten kan förekomma i, nämligen gasform och vätskeform.  
 
Vi samtalar om vad som finns i molnen utifrån en teckning som Hans ritat vid 
intervjutillfället. 
 
Christel: Vad finns i molnen? 
Hans: Det finns vatten… En liten vattendroppe här… 
Christel: Hur har vattnet hamnat där? 
Hans: Det är väl gas. 
Christel: Och så kommer det upp till molnen som gas. Men hur kan det bli droppar som du har 

ritat? 
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Hans: Gas är ju vätska, men. Den måste bli kallare eller någonting sånt. Gasen blir vatten. 
 
Hans redogör för ett naturvetenskapligt samband i intervjuer och sammanhang i enkäter. 
 
Hans talar i intervjuerna återkommande om dimman som stiger och fyller molnet med vatten. 
År 2005 talar han också om att molnen tar vattnet (B1). 
 
Christel: Hur bildas regn? 
Hans: Hm, det var väl dimman som steg och så fortsatte det ner och upp och ja så tog molnen 

vattnet. 
Christel: Och sen regnade det? 
Hans: Ja, och sen regnade det. 
Christel: Vart tog det vattnet vägen sen? 
Hans: Ja, sen regnade det ner och upp igen. De håller på så hela tiden. 
 
Kategorisering av Hans svar vid 2006 års intervju lyder som följer: 
 
Intervju 2005 (B1) 
Christel: Hur bildas regn?  
Hans: Först regnar det och sen blir vattnet till ånga och sen far det upp i luften och så går det 

så. Det var en enkel förklaring så. Och där regnar det ner igen. Ofta vid berg innan berg. 
Det kan ju regna var som helst. 

 
Exemplifiering av enkätsvar år 2006 (B1) på frågan om vad som händer med vattnet på 
diskbänken om det inte omedelbart torkas upp. 
 

 
 

Figur 92. Hans enkätsvar 2006 (B1) på frågan om vad som händer med vattnet på diskbänken om 
det inte torkas upp direkt 

 
Liv och jord 
 
Hans redovisar i sina utsagor en stabil A-nivå på frågan avseende vad växter och djur behöver 
för att leva. 
 
Exempel på enkätsvar under åren. 
Enkät 2004 (A): Mat, vätska, luft, sol, syre, sömn. 
Enkät 2005 (A): Mat, motion, sömn, vätska. Sol. Luft. 
Enkät 2006 (A): Mat, syre, vätska, sömn, hälsa och gå på toa. 
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Figur 93. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar rörande förutsättningar för liv 
och växande. Åren 2004-2006 
sammanfaller kategoriseringen av Hans 
enkät- och intervjusvar. 

Figur 94. Kategorisering av enkät- och intervju 
svar avseende Hans utveckling om hur 
kompostjord bildas. 

 

 
Begreppet jord dyker under samtalet år 2003 (B2) upp i samband med att vi talat om 
sopsortering och Hans nämner termen organiskt avfall som en klassificering av sopor. 
Samtalet växlar spontant till att handla om naturens sopor. 
 
Christel: Är det fler saker man bör sortera? 
Hans: Ja, till exempel färgat glas, ofärgat glas, metall, papper och så är det ju sånt där 

organiskt avfall. 
Christel: Vad är det? 
Hans: Det är mat men det är inte direkt återvinna. Restavfall finns det också. 
Christel: Vad händer med det organiska? 
Hans: Ja det förmultnar. 
Christel: Vad blir det sen? 
Hans: Jord. 
Christel: Vet du vad som behövs för att det ska bli jord? 
Hans: Ja, det är de här djuren i jorden, vad heter de? Jag kommer inte riktigt ihåg vad de heter, 

men någon var gråsugga. Maskarna. De hjälpte till och kvalster. De äter löv och sen 
bajsar de ut jorden. Och andra djur, insekter, små kvalster gör också det. 
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Vatten i vardagen 
 
Teckningarna nedan är enkät 2006 (C2) avseende frågan om var kranvattnet kommer från och  
vad som händer med toalettstolens innehåll sen man spolat. 
 

 
Figur 95. Hans enkätsvar 2006 (C2) beträffande vatten i vardagen. 
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Figur 96. Kategorisering av enkät- och 
Intervjusvar: Vad händer med innehållet i 
toalettstolen  när du spolar?  

 

Figur 97. Kategorisering av enkät- och 
Intervjusvar av frågan: Var kommer  
kranvattnet från? 

I intervjun 2006 löper samtalet kring vattnet i det ”rena” kretsloppets bana naturligt in på hur  
rengöringen går till och hur det senare når våra kranar, t.ex. duschen. Sen rengör man det i ett  
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sånt kraftverk, vilket kategoriseras till C2.  
 
Gifter 
 
Hans utsagor vid intervjuer beträffande frågan om gifter kategoriseras som B2 
genomgående. 
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Figur 98. Kategorisering av enkät och 
intervjusvar beträffande frågan: Vad händer 
när olja kommer ut i havet?

   
Hans uppfattning enligt intervjusvaret år 2006 är att olja inte avdunstar när det nått havet utan 
att oljan sprids till andra hav. Han föreslår liksom andra elever (t.ex. Bob) lösningar på att inte 
fortsätta att förorena haven. Även hur gifternas spridning i näringskedjan ser ut påtalas och att  
det i framtiden inte kommer gå att fiska mer. 
 
Intervju 2003 (B2) 
Christel: Vad händer om olja kommer ut i havet? 
Hans: Ja. Det skadar alla djuren i vattnet och man kan ju inte dricka vattnet och så ja, så kan vi 

inte leva. Om vi inte får vatten. 
Paus 
 
Hans: Den kan åka upp på stranden, det kan avdunsta. Nej, det kan det kanske inte. Jag vet 

faktiskt inte. 
Christel: Du funderar om oljan kan avdunsta. 
Hans: Jo, det kan den nog. Jag vet inte. Jo, det tror jag. Kommer oljan upp på stranden så finns 

vi där och fåglar och krabbor. 
 
Konflikten gäller huruvida olja i havet kan avdunsta eller inte, vilket kan leda till osäkerhet i 
utsagorna. 
 
Intervju 2004 (B2) 
En bok med bilder över landskap ingår som en av artefakterna i samband med intervjuerna 
och används i det här fallet. 
 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
 
Vi samtalar utifrån en bild i landskapsboken som illusterar hav, himmel och land (se kapitel 
6). 
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Hans: Gift. Kommer ut från båtar. 
Christel: Vad händer om det kommer ut i havet? 
Hans: Gift. Ja, olja. Ja, allt sånt där. Bensin och sånt. De flesta fiskarna blir sjuka och då dör 

dom och så kommer vi också få det på oss eftersom vi badar. Så åker det ner där, där de 
rengör allting. Öh, öh.  Och så ja. Så kommer det kanske vidare den där oljan till andra 
hav. Mm. 

Christel: Kan man precis som med miljövänlig buss ha miljövänliga fartyg? 
Hans: Det skulle man kunna.  
Christel: Hur skulle de kunna se ut? 
Hans: Ja. Man kunde väl försöka så att motorn skulle gå på rapsolja eller något sånt. Eller 

något annat som el. Ja, biogas eller något sånt. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
 
Vi samtalar åter utifrån bilden i landskapsboken. 
 
Hans: Då dör fiskarna, man kan inte fiska mer, det blir gift och fåglarna har ingen mat och om 

de äter det så kan de inte skaffa några ägg. 
Christel: Varför då? 
Hans: De får något ämne i sig så kan de inte lägga några ägg. 
Christel: Och om nu fiskarna dör vad har det med fåglarna att göra? 
Hans: Vissa fåglar, äter ju bara fiskar och då har de ingen mat. 
 
Man kan enligt Hans lösning ha fartyg som går på biogas, rapsolja. Hans påtalar även hur 
oljan och andra gifter kan spridas vidare till andra hav. 
 
Sopsortering och insamling av batterier 
 
Hans utsagor kategoriseras som C2 både när det gäller insamling av sopor och insamling av 
batterier. 
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Figur 99. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Varför sorteras sopor? 

 

Figur 100. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Varför samlas batterier in? 
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Intervju 2006 (C2) 
Christel: Ge exempel på sopor man sorterar. 
Hans: Organiskt avfall. Alltså inne i huset då.  Papper, plast och restavfall inne i huset, sen har 

vi två containrar. Ja, med lite olika glas och sånt. Om man bara låter det vara så ligger 
det bara där och skräpar. Sen kan man ju inte skaffa nytt material. Sen kostar det inte 
lika mycket pengar. 

Christel: Hur skulle det vara om vi inte lämnade tillbaka glaset? 
Hans: Då skulle glas vara lite dyrare. 
Christel: Varför då? 
Hans: Det hade ju tagit slut efter några år. 
Christel: Hur gör man glas om det inte finns återinsamlat glas? 
Hans: Hm…ja det är bland annat sand, det är det enda jag vet. 
Christel: Papper då? 
Hans: Då hade det inte varit många träd, det är ungefär likadant. 
Christel: Vad hade hänt om träden hade tagit slut? 
Hans: Då får vi inget syre. 
Christel: Gör de syre? 
Hans: Ja. 
Christel: Hur då? 
Hans: När vi andas på dem, eller ja de får koldolox…ja, jag vet inte vad det heter. Sen gör de 

om det till syre. Det är något i bladen, som gör något. De åker in i bladen och ut. Jag vet 
faktiskt inte. 

Christel: Metaller? Samlar ni ihop metaller hemma? 
Hans: Ja, aluminium. 
Christel: Varför ska man det? 
Hans: Det kan man smälta och göra nytt. 
Christel: Hur går det till om man gör metaller och aluminium från början. Hur gör man då? 
Hans: Då tar man aluminium uppe i bergen. Var det nu finns, jag tror det är i bergen. Annars 

kommer allting ta slut. Det blir mycket dyrare. 
Christel: Varför då? 
Hans: Ja, det blir mer sällsynt så. Ovanligare. Där blir inga växter. 
Christel: Behöver växterna det? 
Hans: Det är mer vattnet tror jag faktiskt. De vill ha stenar. 
 
Både ekonomiska och ekologiska aspekter kommer fram i Hans sätt att resonera och utveckla 
begrepp, samband och sammanhang. Återlämnas inte glas så blir resultatet i framtiden ett 
dyrare glas på grund av råvarubrist. Hans poäng är att om vi använder vi mer av träden så blir 
resultatet att syret tar slut. Dessutom behöver växterna stenarna. 
 
Christel: Batterier? 
Hans: Vi har en sån behållare med bara batteri. Sen får vi lämna de på ett speciellt ställe. 
Christel: Varför ska man lämna dem? 
Hans: Det kan ju börja brinna. Elen, det kan ju vara lite kvar el, stötar, som kanske något 

exploderar. Sen är där något farligt inne vad det nu var. Det kanske är hål i den så det 
kan läcka ut. Ja, så blir det förgiftat. 

Christel: Hur var det med plast? 
Hans: Ja, om man får det på huvudet så kvävs man. Det är likadant med djur, och så kan de 

fastna i det. Sen kan man ju också återvinna det på något sätt.  
Christel: Hur skulle man göra ny plast från början?  
Hans: Jag vet faktiskt inte vad det är gjort av. Jag vet att man kan göra plast av räkor. Sen vet 

jag inte. 
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Att plast kan tillverkas av räkor är ytterligare en aspekt på användningen av råvaror från 
naturen. 
 
Rost 
 
När det gäller rost sker en utveckling från A-nivån då svaret är att gamla saker rostar jämfört  
med enkät 2005, På metaller för de ligger i vatten medan C1 inträder vid enkät år 2006 
genom: Det blir rost när det är vatten på stålet länge. 
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Figur 101. Kategorisering av Hans enkät- och 
intervjusvar avseende utgångsfrågan: Hur bildas 
rost?

Enkät 2003 (A): På gamla metallsaker för gamla saker blir rostiga. 
Enkät 2004 (A): På plåt för de blir gamla. 
Enkät 2005 (B2): På metaller för de ligger i vatten 
Enkät 2006 (C1): Det blir rost när det är vatten på stålet länge. 
 
Intervju 2005 (B1) 
Hans: De är rostiga och det är farligt och så kan det vara elektricitet kvar så det kan bli ganska 

illa om det blandas med något annat elektriskt. 
Christel: Vad finns det inuti batteriet? 
Hans: Det var sån där metallbit eller vad heter det, järngrejsimojs, Det var gjort av bly kan det 

vara. Jag tror det var det. 
Christel: Varför blir det rost? Och var blir det rost? 
Hans: Det blir rost av speciellt när man lägger det i vatten. 
Christel: Vad  blir det rost på? 
Hans: Ja, sånt av järn till exempel. Då rostar det eller något som det här bly eller så (Han tittar 

på batteriet, 1,5 V). 
Christel: Vad är det för speciellt med de föremål det blir rost på? 
Hans: Metaller och det kommer vatten på. Ibland kan det bli rost utan att det kommer vatten 

på. 
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Vanliga och miljövänliga fordon 
 
Frågan som Hans ställs inför är: Vad är skillnaden mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
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Figur 102. Kategorisering av Hans enkät- och 
intervjusvar avseende frågan: Vilka är 
skillnaderna mellan en vanlig och en 
miljövänlig buss? 

Intervju 2005 (C2) 
Christel: Vad händer med den när den har kommit ut från röret? 
Hans: Den åker upp i himlen. Till molnen. Och förorenar det. 
Växterna blir sämre och…öh..nästan allting blir sämre. Djur, vi också, och allting. Det regnar giftiga 

saker. Och sånt. Man kan bli sjuk. Växterna kan dö, djuren kan bli sjuka och dö. 
Christel: Varför kan växterna dö? 
Hans: Oj, det var en bra fråga. Det är ju giftigt…öh… 
Christel: Vad är det i de här avgaserna som är giftigt? Vad innehåller de här avgaserna? 
Hans: Det har jag aldrig tänkt på. 
Christel: Det är något giftigt och frågan är vad… 
Hans: Mm, kanske olja. 
Christel: När man tankar bilen med bensin. Är det något speciellt giftigt i bensinen? 
Hans: Hm, ibland kanske. 
Christel: Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en miljövänlig buss?  
Hans: Ja, el till exempel och det finns det ju såna som går på gas. 
Christel: Vad då för gas? 
Hans: Naturgaser. 
Christel: Skulle det inte bli såna avgaser av det? 
Hans: Det är gaser av naturen och det är inte lika farligt. Det som är i luften. Hm, dimman till 

exempel. 
Christel: Det som redan är i luften? 
Hans: Ja. Och så kan man hitta det någonstans. 
Christel: Så släpper de tillbaka det? 
Hans: Ja. 
Christel: Så den där biogasen, kommer den från naturen? 
Hans: Nja, den kommer från risfält men de flesta kommer från soptippen. 
Christel: Hur kan det komma gas från soptippen? 
Hans: Öh…det kommer väl det. Det är någonting…paus. Det finns ju massor med saker som 

gör det. Mer gaser där. 
Christel: Och sen kan man använda den gasen i bilen? 
Hans: Ja. 
Christel: Och det som kommer ut från avgasröret? 
Hans: Det är den gasen, den är bättre än den som kommer från bensinen. Den är mycket bättre. 
Christel: Varför? 
Hans: För det är saker från naturen och det är de mer vana vid. 
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Denna dialog kan jämföras med hur dialogerna ofta växter fram under NO-lektionerna, vilket 
leder till utveckling av begreppen. Samma förhållande återspeglas i följande intervjuutdrag. 
 
Intervju 2006 (C1) 
 
Christel: Vilka är skillnaderna mellan en miljövänlig buss jämfört med en vanlig buss? 
Hans: Släpper inte ut så mycket giftigt, ja Och bensinbilar släpper ut giftiga saker. 
Christel: Vad släpper biogasbilar ut? 
Hans: Ja, jag tror faktiskt det är sån avfall de går på. 
Christel: Vad finns det fler för exempel? 
Hans: El, batteri, sen finns ju såna bilar som går på solceller. 
Christel: Fungerar det? 
Hans: Ja, när det är ljust. 
Christel: Något mer? 
Hans: Man kan cykla bilen. Sen vet jag inget mer. Borde man. Ja, man borde skaffa mer 

miljövänliga bilar. Jag tror de försöker komma på men de kommer inte på. 
 
Växthus och den ökade växthuseffekten 
 
Frågeställningarna till Hans är Hur fungerar ett växthus? och Har du hört talas om den ökade 
växthuseffekten? Förklara vad det är! 
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Figur 103. Kategorisering av enkät- och 
Intervjusvar av: Hur fungerar ett växthus? 

 

Figur 104. Kategorisering av Hans enkät- och 
intervjusvar: Har du hört talas om den ökade 
växthuseffekten? Förklara vad det är! 

 
Nedan följer ett utdrag av intervju med Hans år 2003 och 2005 tillhörande kategori B2. 
 
Intervju 2003 (B2) avseende växthus 
Christel: Har du hört talas om något som heter den ökade växthuseffekten? 
Hans: Ja, jag har hört talas om det, men jag vet inte vad det är. 
Christel: Var har du hört det någonstans? 
Hans: Ja, i en tidning. 
Christel Växthus då? 
Hans:  Jag tror det är fuktigt och så är det ja fuktigt ja det kan ju vara varmt när solen kommer 

in men. 
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Intervju 2005 (B2) 
Christel: Vad växer i ett växthus? 
Hans: Växter. 
Christel: Några speciella växter? 
Hans: Jag vet inte faktiskt. Såna växter som inte klarar av att det är kallt på vintern. 
Christel: Hur känns det att gå in i ett växthus? 
Hans: Lite annorlunda. 
Christel: På vilket sätt? 
Hans: Ja, det var väldigt längesen jag var i ett. Fast det var att det luktar annat och man andas 

på ett annat sätt. Antingen var det inte lika mycket luft eller så var där mer luft… 
Christel: Vad finns det inuti ett växthus? 
Hans: Det som inte finns, kan växa utomhus. Gurkor brukar inte kunna växa utomhus. 

Vindruvor och annat såna saker man kan äta till exempel som frukter och grönsaker och 
bär. 

Christel: Men gurkor, vindruvor och bär kan växa utomhus här också? 
Hans: Ja. 
Christel: Men vad är skillnaden? 
Hans: De behöver mer värme. Vissa. 
 
Exempel ökad växthuseffekt 2006 intervju (B1): 
 
Intervju 2006 (A) avseende den ökade växthuseffekten 
Hans: Det är något det är någonting som inte är bra för miljön i alla fall. 
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Sammanfattning Hans 
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Figur 105. Sammanställning över Hans analyserade intervjuutsagor över sju av begreppen i 
kronologisk ordning, åren 2003-2006. 

 
I Hans utsagor kan ett genomgående tekniskt tema utläsas, vilket innebär att han uttalar sig 
om spridning och anrikning av ämnen i näringskedjan. Han uttalar sig också om framtida 
lösningar och anpassningar till det som naturen är van vid. Utmärkande för Hans är också att 
han kompletterar de skriftliga och verbala svaren med teckningar. Han kopplar samman olika 
begrepp som t.ex. svaren på frågan om hur kompostjord bildas med frågan om sopsortering. 
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Ytterligare teman i Hans utsagor är återvinning, återanvändning och hushållning, d.v.s. 
ekonomiska aspekter. I frågor avseende insamling av sopor och hur rost bildas visar Hans 
utsagor på plötsliga nivåförändringar. Hans utsagor visar på en konflikt avseende begreppet 
rost genom en utveckling från B- till C-nivå, conceptual growth. Han för ett osäkert och 
oklart resonemang beträffande vad som händer när olja kommer ut i vattnet om huruvida olja 
kan avdunsta från havet eller ej. 
 
Karl 
 
Vatten 
 
Karl kan kategoriseras som B2 i enkät medan intervjun pendlar mellan B1 och B2 i både 
enkätsvar och intervjusvar avseende hur det blir regn medan vad som händer med vattnet på 
diskbänken om det inte torkas upp direkt domineras av kategori A i hans utsagor. 
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Figur 106. Kategorisering av Karls enkät- 
och intervjusvar beträffande frågan om 
regnbildningen. 

 

Figur 107. Kategorisering av frågan: Läraren har 
spillt vatten på diskbänken. Vad händer med 
vattnet om hon inte torkar upp det direkt?

Liv och jord 
 
Frågan som utgör utgångspunkten för enkäter och intervjuer är Vad behöver växter och djur 
för att leva? Frågan som ställs till Karl avseende begreppet jord är Hur bildas kompostjord? 
Rita gärna! Utgångspunkten är att eleven får titta i en påse med jord som tagits från en 
kompost. 
 
Karls utsagor hör mestadels till A-kategorin men till B2 i intervjun 2005 när han talar om 
gasutbytet mellan växter och djur. 
 
Enkätsvar 
Enkät 2003 (A): Näring och syre. 
Enkät 2004 (A): Syre, sol, mat och vatten. 
Enkät 2005 (A): Syre, vätska, mat och sol. 
Enkät 2006 (A): De behöver mat ju. 
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Intervju 2005 (B2) 
Christel: Vad behöver du för att du ska kunna leva? 
Karl: Öh, syre, vätska…öh.. 
Christel: Något mer? 
Karl: Öh, träd.  
Christel: Varför behöver du det? 
Karl: Bladen tar emot syre och sen. Ja, de tar emot syre och sen gör de så att det blir syre. 
 
Intervju 2006 (A) 
Christel: Vad behöver djur och växter för att kunna leva?  
Karl: Växter behöver syre och vatten och jord. Djuren behöver syre, vatten och mat. 
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Figur 108. Kategorisering av enkät- och 
intervju-svar rörande förutsättningar för liv 
och växande. 

 

Figur 109. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar avseende Karls utveckling om hur 
kompostjord bildas. 

Enkät 2003 (B2): Djuren äter upp det och sen bajsar ut det så att det blir jord. 
 
Intervju 2005 (B2) 
Christel: Hur bildas sådan här jord? Jag visar honom kompostjorden. 
Karl: Det är blad och sånt. Öh. Ja, maskarna äter blad och löv och sen bajsar de ut jord. Eller 

så förmultnar löven. Maskarna äter löven så det inte blir för många. 
 
Intervju 2006 (B2) avseende hur jord bildas 
Karl: Man ska återvinna för annars kan det t.ex. i den här soffan bli jord. Den blir till jord. Det 

är maskar som äter löv och sånt och sen bajsar de ut jorden. 
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Vatten i vardagen 
 
Utsagor från Karl gällande frågorna Vad händer med innehållet i toastolen när du spolar? och 
Var kommer kranvattnet från? illustreras i diagrammen och intervjuutdragen nedan. 
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Figur 110. Kategorisering av Karls enkät- 
och intervjusvar: Vad händer med 
innehållet i toalettstolen när du spolar? 

Figur 111. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar på frågan: Var kommer kranvattnet 
från?

 
Intervju 2005 (C2) 
Under samtalet talar vi om vattnets kretslopp vilket leder in på hur det vatten som hamnar i 
havet hänger ihop med det vatten vi möter i våra vattenkranar i hemmet. 
 
Christel: Hur blir det regn? 
Karl: Ja, från havet så ångar det upp och ja, så blir det moln och sånt. När det blir mycket 

vatten så regnar det ner. Och så regnar det ner och går vidare till marken och havet. 
Christel: Och det vatten som vi får när vi öppnar kranen. Vart kommer det ifrån? 
Karl: Det kommer vatten från havet och sen renas det och så kommer det till kranen. 
 
Intervjun fortsätter 
 
Christel: Vad händer med innehållet i toalettstolen när du spolar? 
Karl: Till reningsverket. De har såna kryp. 
Christel: Kryp? 
Karl: Ja, som äter baciller. 
Christel: Har ni varit på reningsverket? 
Karl: Nej. 
Christel: Men kan du föreställa dig hur det ser ut där? 
Karl: Ja, där är olika bassänger kanske. 
Christel: Och det som kommer från toastolen det går dit? 
Karl: Ja. 
Christel: Och så finns det sådana kryp i någon bassäng? 
Karl: Ja. De är ju där och äter upp bacillerna. 
 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Var kommer vattnet i kranen ifrån? 
Karl: Först kommer det från havet till ett reningsverk och sen går det genom rör upp till husen 

och våra kranar. 
Christel: Vad händer med det som finns i toastolen när du spolar? 
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Karl: Det kommer till ett reningsverk. 
Christel: Hur går det till på ett reningsverk? 
Karl: Jo, där renas vattnet. Det går i olika steg i olika bassänger. Äh, jag vet inte. Det var på 

teve jag såg att några kryp var det nog som äter bakterier som var i vattnet. Först åker 
det smutsiga vattnet igenom en stor sil. 

 
Gifter 
 
På frågan om vad som händer när olja kommer ut i havet blir svaret i 
enkät 2006 (A): Det går ut till reningsverket. 
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Figur 112. Kategorisering av Karls enkät och 
intervjusvar beträffande frågan: 
Vad händer när olja kommer ut i havet? 
 

 
Intervju 2003 (B1) 
Christel: Vad händer om olja kommer ut i havet? 
Karl: Det är giftigt och så mår inte djuren bra. 
 
Intervju 2004 (B2) 
Christel: Hur kan det komma ut olja i havet? 
Karl: Om till exempel båten…ja bensin kan läcka ut från båten som är båtens avgaser. 
Christel: Vad händer då? 
Karl: Fiskarna kan dö. 
Christel: Något mer? 
Karl: Om man simmar i det är det inte så bra…jag vet inte. 
 
Intervju 2005 (B2) 
Christel: Vad händer om olja kommer ut i havet? 
Karl: Då kan fiskarna dö och fåglar och sånt. 
Christel: Är det något mer som kan dö? 
Karl: Ja, om vi simmar och så, så blir det ju inte så bra. 
Christel: Dör man då? 
Karl: Nej. Ja. Jag vet inte. Man kan väl göra det… 
Christel: Tänk att få olja på sig, kan det vara nyttigt? 
Karl: Nej. Det förstör ju och man kan dö av oljan. Sen kan det komma på båtar och så kan de 

sprängas. 
Christel Var lägger du batterier när de inte fungerar längre? 
Karl: I en batteriholk. 
Christel: Varför ska man sortera batterierna för sig? 
Karl: Jo, de har olja i sig. Och elektroner har det i sig. Stål och zink och nej jag vet inte. 



© Persson, C. (2008). Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig 
utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser. 

 

 90

 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Vad händer om olja kommer ut i havet? 
Karl: Det är inte bra för naturen. Fiskarna och fåglarna dör. Den sjunker ner i havet. 
 
Sortering av sopor och batterier 
 

2003 2004 2005 2006

C2

C1

B2

B1

A

Vet ej
Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2

C1

B2

B1

A

Vet ej
Enkät Intervju

 
Figur 113. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Varför sorteras sopor? 

Figur 114. Kategorisering av enkät och  
intervjusvar: Varför samlas batterier in?

  
Intervju 2004 (C1) avseende sopor och (A) avseende batterier 
Christel: Varför skulle man sortera sina sopor och lägga glasflaskor för sig och plast för sig och 

metall för sig? 
Karl: För att man kan återvinna. 
Christel: Var ska man lägga batterierna? 
Karl: Ibland finns det en sån röd holk att lägga de i. Annars får man lägga dem i ”farligt 

avfall”. 
Christel: Varför det? 
Karl: Det kan finnas … eller det är gift i dem. 
 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Vilka sopor sorteras? 
Karl: Plast, glas, färgat glas och ofärgat glas, metaller, organiskt avfall. Papper, 

pappkartonger. 
Karl: Man ska återvinna för annars kan det t.ex. i den här soffan bli jord. Den blir till jord. 
 
Efter att Karl besvarat frågan om hur jord bildas fortsätter intervjun enligt följande. 
 
Christel: Varför sorteras glas? 
Karl: Så man kan göra nytt glas. Jag har inte funderat på vad glas är gjort av. 
Christel: Papper sorteras, varför? 
Karl: Man gör nytt papper.  
Christel: Hur skulle man gå tillväga för att göra nytt papper om det inte fanns sopsorterat papper? 
Karl: Jo, det skulle man ta från träden i skogen och det är bättre att göra nytt papper av 

gammal papper så sparar man på skogen. 
Christel: Varför är det bättre? 
Karl: Jo, för annars tar syret slut om man hugger ner träden. De gör ju syre när vi andas ut 

koldioxid. Och sen bor där ju djur i skogen. Ja, i trädet också kanske. 
Christel: Metaller? 
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Karl: Göra ny metall. Man kan göra ny metall från berg, men det är bättre att spara på berget. 
Christel: Batterier? 
Karl: Jag vet inte. Rost. 
 
Kategori C1 förekommer i enkätsvaren överlag utom i 2006 års enkät där utsagan analyseras 
till kategori A. 
 
Rost 
 
Frågeställningen till Karl är: Hur bildas rost? 
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Figur 115. Kategorisering av Karls enkät- och 
intervjusvar avseende hur rost bildas. 
Kategorisering av enkät- och intervjusvar 
sammanfaller 2004 och 2005. 

 
Exemplifiering av enkätsvar 
Enkät 2003(C2): Det är stål som kommer i vatten. 
Enkät 2004 (C1): Stål har legat i vatten. 
Enkät 2005 (C1): När vatten kommer på stål blir det rost. 
Enkät 2006 (A): För det är gammalt. 
 
Intervju 2003 (B2) 
Christel: Hur bildas det rost? 
Karl: Det är när man har metall i vatten och sånt. 
 
Intervju  2005 (C1) 
Christel: Vad är detta? 
 
Jag pekar på rosten som uppkommit på batteriet. 
 
Karl: Rost 
Christel: Varför blir det rost på batteriet? 
Karl: Det kan vara vatten på då blir det rostigt. Och när batteriet är slut så kommer det ut sån 

syra. 
Christel: Kan det bli rost på andra saker? 
Karl: Ja, om det inte är sånt rostfritt stål. Om det är vatten på. Plast rostar inte. 
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Vanliga och miljövänliga fordon 
 
Frågeställningen är: Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
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Figur 116. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Vilka är skillnaderna mellan en 
vanlig och en miljövänlig buss? Kategorisering 
av enkät- och intervjusvar sammanfaller 2004 
och 2005. 
 

Intervju 2004 (C1) 
Christel: Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
Karl: De går på biogas, sopor och sånt. De förstör inte naturen. Bilarna släpper ut giftiga 

avgaser. 
Christel: Vad är det i avgaserna? 
Karl: Koldioxid, tror jag. 
Christel: Har du hört talas om den ökade växthuseffekten? 
Karl: Ja, jag har hört det, men jag vet inte… vad det är. 
Christel: Men ett växthus vet du vad det är? 
Karl: Ja. 
Christel: Hur fungerar ett växthus? 
Karl: Det är varmt och fuktigt. 
 
Intervju 2005 (C1) 
Christel: Vad behöver bilar för att kunna köra, mer än en motor? 
Karl: Bensin. 
Christel: Hur ser bensin ut? 
Karl: Öh…som olja kanske. Brun. 
Christel: Och så är det som en vätska eller? 
Karl: Ja. 
Christel: Och så använder bilen bensinen och så kommer det ut något här bak. 
 
Jag pekar på leksaksbilen och dess avgasrör. 
 
Karl: Ja, avgaser. 
Christel: Jaha. 
Karl: Ja, så förstör det naturen. 
Christel: Hur luktar det? 
Karl: Det luktar äckligt. 
Christel: Hur är det? 
Karl: Jag vet inte vad det luktar men inte gott. 
Christel: Kan du se den där avgasen? 
Karl: Ja, precis när den kommer ut kan man se den. 
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Christel: Vart tar den vägen då? 
Karl: Upp i luften. 
Christel: Och så kan den förstöra naturen sa du? 
Karl: Ja, det är någon giftig gas. Så djuren dör och blommor vissnar. 
Christel: Och varför kan djuren må dåligt? 
Karl: Jo, om de andas in det så. 
Christel: Kan det vara likadant för dig? 
Karl: Nej, inte lika farligt. 
Christel: Det fanns ju annat än bensin man kunde ha för att bilar skulle kunna köra. 
Karl: Ja, solrosolja. 
Christel: Solrosolja? 
Karl: Mm. 
Christel: Var det något mer? 
Karl:  Ja, bussar fanns det som var miljövänliga. 
Christel: Blev det inte sådana avgaser av solrosolja? 
Karl: Nej. Inte lika farligt. 
 
Intervju 2006 (C1) 
Samtalet handlar om skillnaden mellan vanliga och miljövänliga bussar. 
 
Christel: Vad händer med avgasen från en bil efter att den kommer ut ur avgasröret? Vart tar den 

vägen? 
Karl: Det åker upp i luften. 
Christel: Vad händer med det sen? 
Karl: Det finns kvar där uppe. Det är inte bra för naturen. 
Christel: Vad menar du med att det inte är bra för naturen? 
Karl: Jo, det är inte bra att få det i sina lungor till exempel. 
Christel: Vilka skillnader finns mellan en miljövänlig buss jämfört med en vanlig buss? 
Karl: Det blir inte lika farliga avgaser för naturen. De kan gå på biogas eller el istället för 

bensin. Det kan gå på diesel med men det är nog inte miljövänligare. 
 
Liknande utsaga finns hos t.ex. Hans avseende lösningar avseende miljöfrågor och hälsa t.ex. 
att avgaserna från t.ex. biogas är mer anpassade till naturen. Dessutom betonas det orena 
kretsloppet 
 
Växthus och den ökade växthuseffekten 
 
Utsagorna som Karl ger avseende frågorna Hur fungerar ett växthus? och Har du hört talas 
om den ökade växthuseffekten? Förklara vad det är! redovisas i diagram och intervjuutdrag 
nedan. Både år 2003 och år 2005 återkommer han i sina utsagor till att växthusets funktion är 
beroende av det speciella glasets egenskaper. 
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Figur 117. Enkät- och intervjusvar 
avseende: Hur fungerar ett växthus? 

 

Figur 118. Enkät- och intervjusvar: Har du hört 
talas om den ökade växthuseffekten? Förklara vad 
det är!   

 
 
Återkommande tema i Karls svar på frågan om växthusets funktion är glasets funktion och 
egenskaper 
 
Intervju 2003 (C1) avseende frågeställningen om hur ett växthus fungerar 
Christel: Hur fungerar ett växthus? 
Karl: Vet inte. Min morfar har ett växthus. 
Christel: Vad har han i det? 
Karl: Tomater. Mest det. Sen har han lite plommon olika sorter. 
Christel: Har du tänkt på hur det är att gå in i ett sånt växthus? 
Karl: Ja, det är varmt. Och fuktigt. Det är glaset som gör att det blir varmt. Det är en sorts 

glas. 
 
Intervju 2004 (A) beträffande växthus 
Christel: Har du hört talas om den ökade växthuseffekten? 
Karl: Ja, jag har hört det, men jag vet inte… vad det är. 
Christel: Men ett växthus vet du vad det är. 
Karl: Ja. 
Christel: Hur känns det att gå in i ett sånt? 
Karl:  Det är varmt och fuktigt. 
 
Intervju 2005 (C1) beträffande växthus 
Christel: Har du hört talas om den ökade växthuseffekten? 
Karl: Det är ett ställe där det är varmare inne. Det är något med glaset. Det är som ett 

förstoringsglas. Då blir det varmare fast det är inte lika starkt som ett förstoringsglas. 
Det blir varmare där. 

Christel:  Och hur känns det att gå in i ett växthus? 
Karl: Det är varmt. Fuktigt. 
Christel: Varför har man växthus? 
Karl: För att man ska kunna ha växter där inne som man annars inte skulle kunna få att växa. 

Tomater och sånt. 
Karl: Det är varmt där inne då trivs de bättre. 
Christel: Kan man ha andra växter där? 
Karl: Ja.  
Christel: Man odlar ju ute också. 
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Karl: Ja. När det är varmt. Vissa blommor vill ha mycket värme och vissa som inte behöver så 
mycket värme. Till exempel växter från Afrika och så. 

 
Intervju 2006 (C1) avseende såväl växthus som den ökade växthuseffekten 
Christel: Hur fungerar ett växthus? 
Karl: Varmt och fuktigt. Man har växthus för att odla blommor som kommer från andra 

länder som behöver mycket värme. 
Christel: Kan du förklara vad den ökade växthuseffekten innebär? 
Karl: När avgaserna går upp i luften och gör hål på ozonlagret som finns där uppe så kommer 

solstrålarna igenom och det blir varmare. 
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Figur 119. Översiktlig serie av Karls analyserade intervjusvar av sju av begreppen i kronologisk 
ordning, åren 2003-2006. 

 
Karls utsagor överensstämmer till relativt stora delar med gruppens men skillnader finns. 
Plötsliga förändringar kan dock noteras avseende frågor om vad växter och djur behöver för 
att leva, vad som händer när man spolar i toalettstolen och varför sopor sorteras. I dessa tre 
fall utvecklar också Karl parallella begrepp. Beträffande frågan om vad växter och djur 
behöver för att leva redovisar Karl samband och sammanhang på molekylnivå. Karl har ett 
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genomgående tema med utvecklade detaljer om hur kretsloppen fungerar. I likhet med många 
andra elever finns en oklarhet beträffande den ökade växthuseffekten och ozonskiktets 
uttunning. Karl återkommer med samma utsaga på frågan hur kompostjord bildas och varför 
sopor sorteras, nämligen att soffan blir till jord. Det kan uppfattas som en form 
sammankoppling av begrepp eller att han missförstått hur kompostjord bildas. Utsagorna om 
vad som händer när olja kommer ut i havet kategoriseras till B-nivå och enligt Karl sjunker 
oljan ner i havet. I Karls utsagor om hur ett växthus fungerar återkommer uttalanden om att 
det är någon slags glas eller förstoringsglas, som värmer. 
 
Sune 
 
Vatten 
 
Sunes utsagor avseende frågeställningen: Hur bildas regn? innehåller ord, uttryck och spel 
relaterade till de orena partiklarna i atmosfären. 
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Figur 120. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar beträffande frågan om hur regn 
bildas. 

Figur 121. Kategorisering av frågan: Läraren har 
spillt vatten på diskbänken. Vad händer med 
vattnet om hon inte torkar upp det direkt? 

 
 
Exempel från Sunes enkätsvar 2003 (C1). 
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Figur 122. Sune beskriver i enkätsvar (2003) hur det blir regn. 

 
Intervju  2003 (C1) 
Eleverna har papper och penna tillgängligt under intervjuerna, vilket i detta fall används  i 
frågan om vattnets kretslopp. 
 
Christel: Hur bildas regn? 
Sune: Jag tar svart färg och målar med… för det är ungefär som blyerts. 
Sune: Ja, det här är vatten (han ritar) det fattar man ju. Moln… Pil dit…Moln,  ännu svartare 

moln alltså då.. …. Ritar hus. Ja, och sen något sånt. 
Christel: Kan du förklara den bilden? 
Sune: Ja, vattnet blir ånga. Moln alltså sånt moln som nästan är färdigt. Det börjar sen att 

släppa iväg lite vatten. Det regnar och huset får det på sig. Och det här kan det också 
sugs in i huset och så. 

 
Intervju  2004 (B1) 
Christel: Hur bildas regn? 
Sune: Först sjö sen pil upp, moln, pil till höger och sen svart moln och pil ner och sen regn … 

och sen en pil till sjön. 
Christel: Varför säger du att det är ett svart moln? Finns det vita också? 
Sune: Svart moln är fullt med regn och vita moln har inget i sig, bara ånga. 
 
Intervju 2005 (B2) 
Sune använder sig av papper och penna för att ritar vid intervjutillfället. 
 
Christel: Hur bildas regn? 
Sune: Först då är det som en sjö. Sen kommer solen och den värmer, den träffar sjön. Och så 

blir vattnet till ånga och så blir det ett moln och desto mer ånga det kommer i det så blir 
det mörkare, mörkare och mörkare och tyngre och tyngre och tyngre, sen släpper det ut 
vattnet igen. 

Christel: Var hamnar det sen? 
Sune: I marken. 
Christel: I marken. 
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Sune: Ja, det kan hamna var som helst. 
Christel: Om det kommer i marken, vart tar det vägen sen? 
Sune: Det rinner kanske till något annat ställe så kan det komma till brunnar och så. Sen kan 

det landa på hustak. Och på havet. 
Christel: Och om det landar i havet vad händer sen med det? 
Sune: Då bara, det stannar där…Ja.. Upp i luften. Regnar ner med vattendropparna. Ja, med 

vattendropparna för den går in där uppe i molnen. 
 
Det är inte självklart att vattnet enbart går ner i havet igen utan vattnet kan även tränga ner 
igenom marken. 
 
Intervju 2006 (C1) 
Christel: Hur bildas regn? 
Sune: Först är vattnet i en sjö eller så. Sen åker det upp och så avdunstar det till ånga som 

bildar moln. När de sen blir för tunga regnar det ner. Sen går det runt så om och om 
igen. Det regnar ner på husen, marken och i sjöar här och havet och bäckar. 

 
Liv och jord 
 
På frågan om vad växter och djur behöver för att leva kan Sunes utsagor oftast kategoriseras 
som A. På frågan: Hur bildas kompostjord? Rita gärna! analyseras Sunes utsagor till Vet ej- 
A- A- A i enkät och till Vet ej- Vet ej- B2- B2 i intervjun. 
 

.
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Figur 123. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar rörande förutsättningar för liv 
och växande. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar sammanfaller 2005 och 2006. 

Figur 124. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar avseende Sunes utveckling om hur 
kompostjord bildas.  

 
Enkät 2003: Vet inte. 
Enkät 2004 (A): Mat, vatten, frihet, skog, lust och syre. 
Enkät 2005 (A): Syre, vatten mat och sol. 
Enkät 2006 (A): Mat, vatten och ingen förorening. 
 
Intervju 2003 A 
Christel: Vad behöver man för att kunna leva? 
Sune: Mat, luft och vatten. Växterna behöver jord och vatten. 
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Intervju 2005 (A) 
Christel: Vad behöver du för att du ska kunna leva? 
Sune: Mat, vatten, sol, värme hm..luft 
Christel: Vad är det i luften du behöver mest? 
Sune: Syret. 
Christel: Du behöver kanske det andra också? 
Sune: Ja, lite av det andra. 
Christel: Vad är det för mat du behöver? 
 
Angående frågan om hur kompostjord bildas utvecklas följande utsagor i enkäter. 
 
Enkät 2003: Vet inte. 
Enkät 2004 (A): Löv och sånt man hittar i trädgården förmultnar. 
Enkät 2005 (A): Ruttna löv och sånt. 
Enkät 2006 (A): Det bildas av löv och mat. Grönt. 
 
Intervjuer 2005 (B2) 
Vid intervjutillfället visar jag Sune min påse med kompostjord. 
 
Christel: Hur bildas sån här jord? 
Sune: Avföring. 
Christel: Från vad? 
Sune: Oss och djur. 
Christel: Alla djur? 
Sune Nej, inte fåglar. 
Christel: Blir det jord det vi har bajsat ut? 
Sune: Ja, det kan det. Fast det dröjer lite tid. Maskarna äter löv. Och så bajsar de ut jord. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Jag visar påsen med jorden. 
 
Christel: Hur bildas sådan här kompostjord? 
Sune: Maskar äter löv och bajsar jord. 
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Vatten i vardagen 
 
Frågeställningarna är Vad händer med innehållet i toalettstolen när du spolar? och  
Var kommer kranvattnet från? 
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Figur 125. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar avseende toalettstolens 
innehåll efter spolning. 

Figur 126. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar om var kranvattnet kommer från. 

  
Enkät 2005 (A): Det åker till reningsverket 
Angående kranvatten och avloppsvatten, Enkät 2006 (A): En sjö som heter Bolmen och  
Det åker till reningsverk. 
 
Intervju 2004 (C2) avseende både kranvatten och avloppsvatten 
Christel: Vad händer med innehållet i toastolen när du varit på toa och spolat? 
Sune: Det åker till ett reningsverk där de tar bort grejset och så blir det rent vatten.  
Christel: Hur går det till? 
Sune: De har en massa maskiner och så finns det silar på vägen, sen kan vi dricka det. 
 
Intervju 2005 (C2) avseende både avloppsvatten och kranvatten. 
Sune skiljer mellan det rena och orena vattnet som framgår av följande. 
 
Christel: Om vi tänker oss att du har varit på toaletten.Vad händer när du spolar med det 

innehållet som finns i toastolen? Vart tar det vägen? 
Sune: Det åker till ett reningsverk och gör vattnet rent. De silar och maskiner jag vet inte. Och 

ja, så kommer det ut i kranarna igen som rent vatten. 
Christel: Hur kan det komma ut i kranarna? 
Sune: Avlopps alltså. Det finns avlopps och inte rena avlopp. 
Christel: Du menar att det finns rör för avloppet och… 
Sune: Ja, och andra rör för det rena vattnet. 
 
Intervju 2006 (C2) avseende avloppsvatten och (C1) avseende kranvatten 
Christel: Var kommer vattnet i kranen ifrån? 
Sune: Från reningsverket. Nej, först från en sjö i Småland, Bolmen.  
Christel: Vad händer med det som finns i toastolen när du spolar? 
Sune: Åker genom rör till ett reningsverk.  
Christel: Vad händer där? 
Sune: Det åker genom ett filter och sen är där bassänger som det finns bakterier i och de gör 

det rent. 
Christel: Vet du hur det ser ut på ett reningsverk? 
Sune: Vi har inte varit inuti men vi har varit utanför. 
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Christel: Hur såg det ut där? 
Sune: Det fanns såna här badkar. De var helt smutsiga Så det första var jättesmutsigt, det andra 

lite renare, sen blev det lite renare och sen helt rent. 
Christel: Hur kunde det bli det? 
Sune: Vet inte. 
 
Sune har liknat reningsverkets bassänger med stora badkar och hur innehållet i dessa blir allt 
renare efterhand som reningsprocessen pågår. 
 
Gifter 
 
Den ställda frågan är: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
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Figur 127. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: 
Vad händer när olja kommer ut i havet? 

 
Intervjuer 2004 (C1) 
Christel: Vad händer om olja kommer ut i havet? 
Sune: Om båtar förliser och går på grund, då kan det komma ut olja hela tiden och det är inte 

bra för pingviner. Det förstör naturen. 
Christel: Är det fler än pingvinerna som inte tycker om att få olja på sig? 
Sune: Fåglar och fiskar. 
Christel: Vi människor då? 
Sune:  Vet inte. Möjligen om det blir för mycket men det är inte så vanligt. 
 
Intervju 2005 (B2) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Sune: Det blir lite kladdigt. Men det är inte det som är det högsta besväret. 
Christel: Vad är det högsta besväret? 
Sune: Ja, det är giftigt också men det är det som är det högsta besväret. 
Christel: Det dödar fiskar och fåglar. På vilket sätt? 
Sune: Ja, fåglarna  öh…de kan få olja på näbben så de inte kan öppna den  eller på vingarna så 

de inte kan flyga. 
Christel: Och fiskarna? 
Sune: De kan dö om de får i sig gift. 
Christel: Det här batteriet, det lägger du ju någonstans när det inte fungerar längre. Var då? 
Sune: Ja, i en batterilåda. 
Christel: Vad för andra saker sorterar du och lägger på olika ställen? Till exempel, vad sorterar du 

mer? 
Sune: Papper, öhm…vanliga sopor som matrester och sånt  det är i en och färgat glas i en och 

ofärgat glas i en,  
Christel: Varför ska man lägga denna i en speciell? 
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Jag pekar på batteriet. 
 
Sune: Den kan oxidera. 
Christel: Jaha. Vad händer då? 
Sune: Det är det här lilla ämnet som kommer ut ur det. Och så, jag vet inte riktigt vad det är, 

men det blir i alla fall brunt. 
Christel:  Kommer det inifrån batteriet? Vad är det för ämne? 
Sune: Öh, det vet jag inte. Det har jag glömt bort. 
Christel: Men det finns något ämne i batteriet? 
Sune: Ja! 
Christel: Du ser att här är lite rostigt. 
Sune: Ja! 
Christel: Varför blir det rost? 
Sune: För det är oxiderat. 
Christel: Var blir det rost? 
Sune: Där och där. 
 
Han pekar på batteriets olika poler. 
 
Christel: Och på andra saker? 
Sune: Ja, på båtar, det finns ju rostfritt stål så att inte det kan rosta. Mm. Sen finns det stål som 

inte är rostfritt som rostar och då blir det brunt. 
Christel: När det rostar och det blir brunt, vad är det som gör att… Av vad blir det rost? 
Sune: Vatten som kommer på … 
Christel: På båten och så? 
Sune: Ja. 
Christel: Kan det komma på vatten på den här hinken? 
 
Jag pekar på en hink gjord av plast. 
 
Sune: Ja, fast det rostar inte. 
Christel: Är det bara på en speciell typ av ämne det kan rosta? 
Sune: Ja. 
Christel: Vilka då? 
Sune: Metaller. 
 
Sopsortering och insamling av batterier 
 
Frågeställningarna är: Varför sorteras sopor? Varför samlas batterier in? 
 
Enkät 2006 (C2): Glas är vasst, det går sönder Papper, det skräpar ner. 
Metaller är inte bra för naturen och djuren. Batterier är heller inte bra för naturen och 
djuren. 
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Figur 128. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Varför sorteras sopor? 

 

Figur 129. Kategorisering av enkät och 
intervjusvar: Varför samlas batterier in? 

 
Intervju 2003 (C2) avseende sopor och batterier 
Christel: Var det någon uppfinning som var gjord av batteri? 
Sune: Ja, det fanns uppfinningar som hade batterier i sig. 
Christel: Var ska man lägga gamla batterier? 
Sune: Hos batterierna. I en liten smal plastburk. 
Christel: Varför då? 
Sune: Jo, annars förgiftar man de andra soporna och det blir inte bra. Det blir lite jobbigt för 

dem som sorterar. En del batterier är ju ganska små. 
Christel: Tror du inte de skulle hitta dem? 
Sune: Nej. Jo, kanske tre eller något sånt men inte alla. 
Christel: Är det mer man ska tänka på att sortera? 
Sune: Ja, färgat glas i färgat glas,  ofärgat glas bland ofärgat glas, papp vid papp, tidningar vid 

tidningar, öhh… vanliga sopor vid vanliga sopor, ja.. och gift vid gift. 
Christel: Varför är det viktigt att t.ex. allt glas kommer för sig? Vad gör man med allt glas som 

samlas in? 
Sune: Man gör ju nya glasflaskor och hela faderullanlej. 
 
Intervju 2004 (C2) avseende sopor och (A) avseende batterier 
Christel: Varför skulle man sortera sina sopor med glas för sig och plast och metall för sig? 
Sune: Om man smälter plast och gör nytt glas…Ja, är det då oordning blir det fel på den nya 

förpackningen och kan skära sig. Om glas finns i det man gör plast av. Sen kan ju inte 
sopbilarna stå och sortera. Det hinner de inte och när de kommer till nästa hus så blir det 
fel där med. 

Christel: Var ska man slänga batterier? 
Sune: I såna röda…brukar sitta på väggar. 
Christel: Varför ska man lägga de där? 
Sune: De innehåller något giftigt som jag tror är frätande. 
 
Intervju 2006 (C2) avseende både sopor och batterier 
Christel: Varför sorteras sopor?  
Sune: För att göra nytt. Papper till exempel. Inte hugga ner skogen. Syre för att vi ska kunna 

andas. 
Christel: Metall då. Varför sorterar man det? 
Sune: Man kan göra det av berg men det är bättre att ta gammalt och återvinna och smälta ner. 
Christel: Batterier samlas in. Varför? 
Sune: Om det kommer syra ut på marken så dör växter och det runt omkring. Vet inte vad som 

händer om det kommer i havet. Det är något giftigt i det. Fåglar kanske dör. 
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Rost 
 
Frågeställningen är: Hur bildas rost? 
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Figur 130. Kategorisering av Sunes enkät- och 
intervjusvar avseende utgångsfrågan: Hur bildas 
rost? 

 
Enkät 2003 (C1): När det kommer vatten på metallen så förstörs det. 
Enkät 2004 (C1): För plåtet har legat för länge i vatten. Till exempel cyklar och båtar. 
Enkät 2005: Vet ej.  
Enkät 2006 (C1): Det blir rost när det är vatten på stålet för länge. 
 
Intervju 2003 (B2) 
Christel: Var kan det bli rost? 
Sune: På metaller. Inte alla, för det finns ju rostfria metaller. 
 
Intervju 2005 (C1) 
Christel: Du ser att här är lite rostigt. 
Sune: Ja! 
Christel: Varför blir det rost? 
Sune: För det är oxiderat. 
Christel: Var blir det rost? 
Sune: (Pekar) Där och där. 
Christel: Och på andra saker? 
Sune: Ja, på båtar, det finns ju rostfritt stål så att inte det kan rosta. Mm. Sen finns det stål som 

inte är rostfritt som rostar och då blir det brunt. 
Christel: När det rostar och det blir brunt, vad är det som gör att… Av vad blir det rost? 
Sune: Vatten som kommer på … 
Christel: På båten och så? 
Sune: Ja. 
Christel: Kan det komma på vatten på den här hinken? 
 
Jag pekar på hink av plast. 
 
Sune: Ja, fast det rostar inte. 
Christel: Är det bara på en speciell typ av ämne det kan rosta? 
Sune: Ja. 
Christel: Vilka då? 
Sune: Metaller. 
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Vanliga och miljövänliga fordon 
 
Frågeställningen till Sune är: Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
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Figur 131. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Vilka är skillnaderna mellan en 
vanlig och en miljövänlig buss? 

 
Intervju 2004 (C1)  
Christel: Vad är skillnaden mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
Sune: Biogas finns det vissa som går på. 
Christel: Finns det något mer de kan gå på? 
Sune: Jag kommer bara ihåg biogas. 
Christel: Varför är det bra med biogas? 
Sune: Inte giftigt. Släpper inte ut giftiga ämnen. Förstör inte naturen. 
Christel: Hur är det med bilarna här ute på gatan då? 
Sune: De går på bensin och släpper ut avgaser och massa sånt och det förstör naturen för det är 

giftigt. Man kommer uppfinna såna bilar som kan gå på solsken. Det tycker jag är bra. 
 
Sune föreslår lösning och uttrycker värdering som kan vara av värde för utveckling av 
begrepp som kan användas för lärande i hållbar utveckling. 
 
Intervju 2006 (C1) 
Christel: Vilka skillnader finns mellan en miljövänlig buss jämfört med en vanlig buss? 
Sune: Det finns el och biogasbilar. Rapsolja. Det är bra. 
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Växthus och den ökade växthuseffekten 
 
Sune talar om ett framtidperspektiv när det gäller frågan om den ökade växthuseffekten. 
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Figur 132. Enkät- och intervjusvar: Hur 
fungerar ett växthus? Kategorisering av 
Sunes utsagor. 

 

Figur 133. Enkät- och intervjusvar: Har du hört 
talas om den ökade växthuseffekten? Förklara vad 
det är! Kategorisering av Sunes utsagor. 

Hur fungerar ett växthus? 
Enkät 2006 (A): Roligt vackert och fint i ett växthus. 
 
Har du hört talas om den ökade växthuseffekten? Förklara vad det är! 
Enkät 2006 (A): Det är något som skadat atmosfären. 
 
Intervju 2005 (B2) avseende växthus 
Christel: Hur fungerar ett växthus? 
Sune: För att på vintern är det inte så lätt att plantera ute. 
Christel: Men använder man inte växthus på sommaren? 
Sune: Jo. 
Christel: Varför gör man det då? 
Sune: Ja, vi vill ju ha fina tomater och gurkor. 
Christel: Men det kan man väl odla utomhus? 
Sune: Jo, men de växer inte lika bra därute. De blir nog inte lika stora. 
Christel: Vad är det som gör att det blir extra fuktigt i växthuset? 
Sune: Det är när man vattnar så stannar regndroppar på och så stiger det upp mot taket och på 

sidorna. Av solen. 
 
Intervju 2006 (C2) avseende den ökade växthuseffekten 
Christel: Vad är den ökade växthuseffekten? 
Sune: När det kommer för mycket avgaser upp i luften från bilar med bensin så blir det som ett 

lock och då blir det varmare. Om 20 år kommer det att vara öken där det är öken fast 
ännu mer och då kan ingen leva där och om 100 år är det likadant här. 
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Sammanfattning Sune 
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Figur 134. Sammanfattande serie över Sune analyserade intervjuutsagor avseende sju av begreppen 
i kronologisk ordning, åren 2003-2006. 

 
Sune utvecklar parallella begrepp avseende många frågeställningar och uppvisar även 
plötsliga förändringar, men utvecklar efter hand utsagor som kategoriseras till en stabil hög 
nivå, t.ex. beträffande begreppet rost. Sune har ett genomgående tema i sina utsagor som 
kännetecknas av tekniska lösningar. Han kopplar samman olika begrepp t.ex. insamling av 
batterier och avgaser från fordon som medför att giftiga ämnen sprids i mark och i vattnet. 
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Sunes konstaterande pekar också på ett tidsperspektiv med hänsynstagande för framtiden som 
kan tillämpas för lärande i miljö och för hållbar utveckling. 
 
Sonja 
 
Vatten 
 
Sonjas utsagor om frågan: Hur bildas regn? kan kategoriseras som B1 och B2 i intervjuer och 
B2 i enkätsvaren åren 2004-2006 medan de bedöms tillhöra kategori B1 i enkätutsagan 2003. 
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Figur 135. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar beträffande frågan om hur regn 
bildas. 

 
 
 

Figur 136. Kategorisering av enkätfrågan: Läraren 
har spillt vatten på diskbänken. Vad händer med 
vattnet om hon inte torkar upp det direkt? 

 

Enkät 2003 (B1): Det är kallt uppe vid molnen och så blir det is och när isen smälter regnar 
det. 
 
Enkät 2004 (B2):  

 
 
Figur 137. Sonjas enkätsvar avseende hur regn bildas år 2004 (B2). 
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Intervju 2003 (B1) 
Christel: Hur bildas regn? 
Sonja: För vad heter det, vattnet har avdunstat och blivit gas och gas där är vatten i det och så 

blir det moln och så, vad heter det. Ja, så regnar det. 
Christel: Så regnar det ner från molnen? 
Sonja: Ja. 
 
Intervju 2004 (B2) 
Christel: Hur bildas regn? 
Sonja: Hm. Hm, eller vattnet avdunstar och så går det upp i molnen och sen så. Ja. Regnar det 

och så fortsätter det så. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Hur bildas regn? 
Sonja: Det är när vattnet avdunstar från havet och det blir vattenånga och så bildas det moln. 

Och när de blir för tunga så regnar det ner.  Sen så åker det ner i havet igen och så 
fortsätter det så. 

 
Liv och Jord 
 
Sonjas utsagor avseende frågan: Vad behöver växter och djur för att leva? kategoriseras 
genomgående till kategori A. Beträffande begreppet jord och frågeställningen om hur 
kompostjord bildas kategoriseras hennes utsagor i enkät enligt A- B2- B2- B2 och i intervju 
enligt Vet ej- Vet ej- B2- B2. 
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Figur 138. Kategorisering av enkät- och 
intervju svar rörande förutsättningar för 
liv och växande. Kategoriseringen av 
enkät- och intervjusvar sammanfaller 
över tid åren 2003-2006. 

Figur 139. Kategorisering av enkät- och intervjusvar 
avseende Sonjas utveckling om hur kompostjord 
bildas.

  
Intervju 2004 A 
Christel: Vad behöver växter och djur för att leva? 
Sonja: Syre. 
Christel: Något mer? 
Sonja Mm. Mat. Vatten. 
Christel: Syre, mat och vatten alltså? 
Sonja: Ja. 
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Intervju 2006 (A) 
Christel: Vad behöver djur och växter för att kunna leva?  
Sonja: Träden behöver vatten klorofyll som färgar bladen gröna, koldioxid, näring. Djur 

behöver näring och syre och vatten och mat 
 
Enkät 2003 (A): Det har förmultnat. 
Enkät 2005 (B2): Det kan förmultna eller kan maskarna äta upp det sen kommer det ut jord 
igen. 
 
Intervju 2005 (B2) 
Christel: Hur bildas jord? (Jag visar henne kompostjorden i påsen jag har tagit med mig.) 
Sonja: Mm, det är maskarna som gör det. 
Christel: Hur kan maskarna göra jord? 
Sonja: De äter växter och löv och sen så kommer det ut jord. 
 
Vatten i vardagen 
 
Frågan avser kranvattnets utgångspunkt och var toalettstolens innehåll tar vägen efter 
spolning. 
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Figur 140. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar avseende toalettstolens 
innehåll efter spolning. 

Figur 141. Kategorisering av Sonjas enkät- och 
intervjusvar om var kranvatten kommer från. 

 
 
Enkät 2004 (A): Det åker till reningsverket. 
 
Enkät 2006 (C1): Det kommer från Bolmen. Efter det har det blivit renat i vattenverket. 
Toa, det kommer till reningsverk där det renas sen släpper de ut det i havet. 
 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Var kommer vattnet i kranen ifrån? 
Sonja: Det kommer från reningsverk, eller från början kommer det från Bolmen. Sen så är det 

renat och sen så kommer det till kranarna. 
Christel: Och så kan vi dricka det och borsta tänderna i det? 
Sonja: Ja. 
Christel: Vad händer med det som finns i toastolen när du spolar? 
Sonja: Då kommer det till ett reningsverk som renar det och sen så släpper de ut det i havet. 
Christel: Kan du berätta hur det går till när de renar vattnet på reningsverket? 
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Sonja: Ja, först så åker det igenom ett galler så att det största sakerna fastnar där sen så kommer 
det till bassänger där det finns bakterier som äter upp smutsen. Och sen så är det rent. 

 
Gifter 
 
Sonjas utsagor om gifter, d.v.s. Vad händer när olja kommer ut i havet? pendlar mellan nivå 
B1 och B2. 
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Figur 142. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar angående frågan: Vad händer när 
olja kommer ut i havet? 

 
Enkät 2006 (B2): Den sjunker till botten och dödar det som lever där. 
 
Intervju  2005 (B2) avseende gifter 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Sonja: Fiskarna de kan dö av det. 
Christel: Vart tar oljan vägen när den kommer ut i vattnet? 
Sonja: Det rinner ut i havet. 
Christel: Kan det vara farligt för fler än för djuren? 
Sonja: För oss. 
Christel: Hur kan det vara farligt för oss? 
Sonja: Om vi badar där. 
 
Intervju 2006 (B2) 
Christel: Vad händer när olja kommer ut i havet? 
Sonja: Det är inte bra den sjunker till botten efter ett tag och då dör växter och djur. Som är där. 

Det kommer ut i själva vattnet också. Vi människor vi kan klara det. När vattnet 
avdunstar sen så avdunstar inte…Antingen avdunstar väl den också eller så. Jo, jag tror 
det. 

Christel: Du tror att den avdunstar. 
Sonja: Ja. 
Christel: Och vart tar den vägen då? 
Sonja: Till molnen och sen regnar det ner igen… 
Christel: Men vi blir inte av med den? 
Sonja: Jo, om vi tar bort den direkt. 
 
En konflikt som återkommer i Sonjas utsagor liksom i andra elevers utsagor är om oljan 
avdunstar eller ej. 
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Sopsortering och insamling av batterier 
 
Frågeställningen till Sonja är: Varför sorteras sopor? och Varför samlas batterier in? 
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Figur 143. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Varför sorteras sopor? år 
2006 sammanfaller enkät- och 
intervjukategoriseringen. 

Figur 144. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar: Varför samlas batterier in? 

 
Enkät 2006 (C2) avseende sortering av sopor: 
Glas sorteras för det kan man bara smälta och göra nytt. Man kan inte låta det ligga för det 
försvinner inte. Papper, så slipper man hugga ner fler träd. Man kan smälta det och göra 
nytt. Batterier för det är giftigt. 
 
Intervju 2003 (C1) avseende insamling av batterier och (C2) avseende sopor 
Christel: Var lägger jag nu det här batteriet som inte går att använda mer? 
Sonja: I en särskild grej med bara batterier. 
Christel: Varför gör man det? 
Sonja: Därför att det är farligt om det kommer i andra sopor. Ja, som restavfall och glas och 

sånt. 
Christel: Vad sorterar man mer än restavfall och glas? 
Sonja: Det är papper, tidningar och sånt. 
Christel: Varför gör man det? 
Sonja: Därför man ska kunna använda det igen. Man gör nya tidningar av de gamla man samlar 

in till exempel. Och nytt glas av det gamla glaset. 
Christel: Varför är det bra då? 
Sonja: Därför papper till exempel, då behöver man inte alls såga ner lika många träd. 
Christel: Varför är det bra, att inte såga ner träden? 
Sonja: Ja, för sen finns det inte så många träd kvar som kan ge oss så mycket syre och sånt. Då 

kan inte vi eller djuren leva. 
Christel: Varför är det bra att använda det gamla glaset och göra nytt glas av det? 
Sonja: Därför att man ska spara..ähm det är gjort av… Jag vet vad det är gjort av men jag 

kommer inte på det nu. Men för att vi inte ska slösa på det. 
Christel: Är alla lika duktiga på att verkligen lägga metall bland metall och glas bland glas? 
Sonja: Nej. 
Christel: Tycker du inte det? 
Sonja: Nej, när vi var på soptippen så var det några som stod och sorterade bort saker. Ja, det 

hade slängt det fel. 
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Sonjas utsagor visar i riktning på att allting sprider sig och ingenting försvinner som det 
uttrycks i termodynamikens huvudsatser. Hon betonar också att man inte ska slösa på resurser 
som exempelvis råvaror som glas tillverkas av. 
 
Intervju 2004 (C1) 
Christel: Varför sorteras sopor? 
Sonja: Man ska inte lägga ofärgat glas tillsammans med färgat glas. Alltså inte i samma. 
Christel: Nähä. Något mer man ska tänka på? 
Sonja: Mm, sortera för ju mer man gör det ju mer man kan man återvinna. 
Christel: Är det fler saker än glas man ska tänka på att lägga i speciella behållare? Du sa att man 

inte skulle blanda det som var färgat och det som var ofärgat. 
Sonja: Plast, mjukplast i en och hårdplast i en annan. 
Christel: Något mer? 
Sonja: Inte något som jag kommer på just nu. 
Christel: Var ska man lägga detta? 
 
Jag visar ett batteri. 
 
Sonja: Mm, i en särskild behållare med bara batteri. 
Christel: Varför då? 
Sonja: Det är farligt. 
Christel: Det är farligt om batterierna kommer i de vanliga soporna? 
Sonja: Ja. 
 
Intervju 2005 (B2) avseende insamling av batterier 
Christel: Var slänger man batterier? 
Sonja: I en holk bland de andra batterierna. 
Christel: Vad är det som är farligt i batteriet? 
Sonja: Jag tror det är elektroner i. 
Christel: Inget annat? 
Sonja: Hm, i den där degen kanske. 
Christel: Vad är det för deg? 
Sonja Det kommer jag inte ihåg. 
 
Intervju 2006 (C2) avseende sopor och (B2) avseende insamling av batterier 
Christel: Varför sorteras sopor? 
Sonja: Så att man kan återanvända vissa av sakerna. 
Christel: Varifrån kommer metallen till metallburken från början? Har det alltid funnits burkar 

man kan återvinna och så gör man nya av dem? 
Sonja: Nej, från början kommer det från något annat men jag kommer inte ihåg det. Man 

återvinner för att då slipper man göra om det hela tiden och då kan man göra nya istället 
för att slänga de gamla. Det är likadant med glas, man kan smälta det och göra nya. 
Flaskor. Papper kommer från träd så kan man återvinna det för att slippa hugga ner fler 
träd. Man ska inte förstöra naturen och djuren, ja vissa djur bor i de träden. Och så 
behöver vi också träden. För att kunna leva. När vi andas så andas vi in syre och så 
andas vi ut ….öh, ..koldioxid och det tar träden upp och så tillverkar träden syre. 

Christel: Varför ska man samla in batterier? 
Sonja: För att det är giftiga saker i batterier som inte får komma ut någon annanstans. Jag tror 

det är någon slags deg i mitten som är giftig. 
 
De naturvetenskapliga förklaringarna till hur ett batteri fysikaliskt och kemiskt är uppbyggt 
finns med i Sonjas resonemang om varför batterier samlas in. 
 



© Persson, C. (2008). Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig 
utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser. 

 

 115

Rost 
 
Frågeställningen: Hur bildas rost? 
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Figur 145. Kategorisering av enkät- och 
intervjusvar  avseende frågan om hur rost bildas. 
Kategoriseringen av enkät- och intervjusvar 
sammanfaller 2003-2006.

 
Intervju 2003 (B2) 
Christel: Hur bildas rost? 
Sonja: Öh. Ja, den metallen eller ja rostar så, hm, blir det så. 
Christel: När kan det hända? 
Sonja: När det blir gammalt. 
 
Intervju 2006 (C2) 
Christel: Hur bildas rost? 
Sonja: Det rostar på cyklar och om det regnar och så blir det fuktigt och så kanske det kommer 

in mellan färgen och cykeln. Lite orange- brun. På vissa ställen rostar det. Det kan vara 
på andra ställen. Saker som rostar, saxar, saker av metall. 
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Vanliga och miljövänliga fordon 
 
Att göra rätt från början återspeglas i Sonjas intervjuutsagor när det gäller alternativa bränslen 
för miljövänliga bussar. 
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Figur 146. Enkät- och intervjusvar avseende 
frågan om skillnaderna mellan vanliga och 
miljövänliga bussar. 

 
Sonjas utsagor beträffande frågan: Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en miljövänlig 
buss? tar fasta på att avgaser sprider sig och kan vara giftiga. Hon ger i intervjuutsagor också 
exempel på vad miljövänligt och ekologiskt anpassat kan innebära. 
 
Enkät 2004 (C1): De släpper inte ut giftgaser som bilar med bensin gör. 
Enkät 2005 (C1): De släpper ut naturvänliga gaser. Det finns t.ex. biogas. 
Enkät 2006 (C1): En miljövänlig buss kan gå på biogas och en vanlig buss på bensin. 
Avgasen kommer ut i luften den blandar sig med det andra som finns där sen kan vi andas in 
det. 
 
Intervju 2004 (C1) 
Christel: Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
Sonja: Den miljövänliga kan gå på rapsolja och biogas. 
Christel: Hur då? 
Sonja: Ja, den är miljövänlig och släpper inte ut giftiga avgaser som en vanlig buss. 
Christel: Så de här miljövänliga bussarna, det blir inte samma giftiga avgaser? 
Sonja: Nej, och det är bra med en miljövänlig buss. För naturen och djuren. 
 
Intervju 2005 (C2) 
Christel: Vilka är skillnaderna mellan en vanlig och en miljövänlig buss? 
Sonja: De miljövänliga går på biogas, tror jag. 
Christel: Något mer? 
Sonja: Nej. 
Christel: Varför var det bra med biogas? 
Sonja: Det är bra för naturen, eller miljövänligt. 
Christel: Vad betyder det att det är miljövänligt? 
Sonja: Det är gjort från naturen så det är inte giftigt. 
Christel: Vad menar du när du säger att det är ”från naturen”? 
Sonja Man har använt saker från naturen. Eller det är inte så farligt. 
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Växthus och den ökade växthuseffekten 
 
Angående frågeställningen om den ökade växthuseffekten visar det sig att Sonja liksom andra 
elever förklarar uttunningen av ozonskiktet som orsaken till den ökade växthuseffekten.
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Figur 147. Kategorisering av enkät- och 
intervjufrågan: Hur fungerar ett växthus? 

Figur 148. Kategorisering av enkät- och 
intervjuutsagor avseende den ökade växthuseffekten. 
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Enkät 2006 (A): Varmt och fuktigt i växthus. 
 
Enkät 2006 (A): Det blir varmare och varmare för ozonlagret förstörs. 
 
Intervju 2005 (B1) avseende frågeställningen Hur fungerar ett växthus? 
Christel: Hur fungerar det? 
Sonja: Det är växter i det som behöver värme. Huset behåller värmen, det finns syre men inte 

lika mycket som utomhus. 
 
Intervju 2006 (C1) avseende den ökade växthuseffekten 
Christel: Har du hört talas om den ökade växthuseffekten? 
Sonja: Ja, det är när det blir varmare och varmare och så ozonlagret har förstört och det 

kommer in för kraftiga solstrålar. Då tror jag det är växthuseffekt. Det går hål på skiktet 
om vi sprider för mycket koldioxid och andra gaser så fräter det på ozonskiktet. 
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Sammanfattning Sonja 
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Figur 149. Sammanställning över Sonjas analyserade intervjuutsagor avseende sju av begreppen i 
kronologisk ordning, åren 2003-2006. 

 
Sonjas utsagor visar plötsliga förändringar avseende frågor om vad som händer med 
innehållet i toalettstolen när man spolar, varifrån kranvattnet kommer och den ökade 
växthuseffekten, men generellt kan hennes utsagor sägas uppnå en stabil och hög nivå. Sonjas 
utsagor beträffande vart innehållet i toalettstolen tar vägen beskrivs mycket detaljerat. 
Utsagorna om varför batterier samlas in visar på en konfliktsituation mellan B- och C-nivån. I 
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likhet med flera andra elever har Sonja en utsaga som tyder på att det är uttunningen av 
ozonlagret som är orsaken till den ökade växthuseffekten. 
 


