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Introduktion 
 

Detta är ett av tio undervisningsmaterial I ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja 

teknik och naturvetenskapligt lärande i grundskolan.  Läromedlen innehåller flera 

designutmaningar. Undervisningsmaterialen baseras på det framgångsrika programmet 

”Engineering is Elementary” från Boston Museum of Science. Grunden i programmet är 

naturvetenskapliga arbetssätt där man utgår ifrån elevernas frågor (inquiry-based learning) för att 

sedan komma vidare i sin designutmaning. Varje material har sin utgångspunkt i ett 

naturvetenskapligt område och ett ingenjörsområde. Undervisningsmaterialen är framtagna så att 

de ska kunna genomföras med enbart billiga konstruktionsmaterial. Målet är att stödja ett 

undersökande och utforskande arbetssätt i konstruktionsarbetet som alltid utgår utifrån ett 

problem. Materialen har utvecklats för att tilltala ett stort antal elever och för att utmana 

stereotyper inom teknik och av ingenjörer, med målet att öka både pojkars och flickors intresse 

inom naturvetenskap, teknik och ingenjörskonst. 

 

Pedagogisk tanke 

I fokus för samtliga undervisingsmaterial är designprocessen med faserna fråga, tänka, planera, 

konstruera och förbättra. Engineering Design Process kallas i det här materialet för designprocess, 

förkortat EDP som fritt översatt till svenska är ”ingenjörs design processen”. För att eleverna ska 

kunna lösa designproblemen kommer de att behöva både tekniska och naturvetenskapliga 

kunskaper och färdigheter.  Med hjälp av designcykeln kan lärarna fånga upp elevernas frågor och 

stötta deras kreativitet, vilket ger utrymme för eleverna att utveckla sina förmågor att  

förstå tekniska problem, testa olika metoder samt att reflektera samt utvärdera resultat och 

lösningar. Uppdragen och utmaningarna har tagits fram för att det ska finnas så många lösningar 

som möjligt för att undvika att det bara ska finnas ett ”rätt” svar. I utvecklingen av materialen har 

pedagogerna försökt att undvika tävlingsmoment utan istället ha ambition att skapa motiverande 

uppgifter för att lösa problemet och visa på de många olika möjliga utvägar som kan finnas. Ett 

viktigt mål för alla undervisningsmaterialen är ge många tillfällen till grupparbeten och stödja elever 

i att lära sig att samarbeta och kommunicera sina idéer på ett effektivt sätt. Eleverna får diskutera 

sina idéer när de utforskar ett nytt problem, de får reflektera och berätta om vad de behöver veta, 

samt att de får dela sina resultat, konstruktionslösningar och sedan förbättringar. 

 

Undervisningsmaterialens disposition 

Alla undervisningsmaterialen börjar med Lektion 0, som är övergripande förberedelselektion och är 

exakt lika i alla tio materialen. Lärare vilka väljer att undervisa i mer än ett av materialen använder 

lektion 0 vid första tillfället och vid efterföljande material startar den läraren på Lektion 1. Lektion 1 

innehåller en berättelse för att sätta problemet i ett sammanhang, denna lektion lägger grunden för 

vad som kommer att hända i lektion 2. Lektion 2 fokuserar på att undersöka den teknik och 

naturvetenskap som behövs för att kunna lösa problemet, medan i Lektion 3 så konstruerar och 

bygger eleverna sin konstruktion som ska lösa problemet. Slutligen så får eleverna i Lektion 4 

möjlighet att utvärdera och presentera sin lösning samt att diskutera vad de har åstadkommit. 

Alla undervisningsmaterialen har samma uppbyggnad men är ändå unika, en del av materialen 

kräver mer i förståelse för teknik och naturvetenskap och därför varierar den föreslagna 

undervisningstiden i de olika materialen. I inledningen av de olika materialen ges förslag på 

tidsåtgång och vilka åldrar som materialen är framtagna för. Alla materialen har utformats för att 
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vara flexibla, således kan läraren välja vilka aktiviteter som man vill inkludera och därför det finns 

möjligheter till att lägga till eller ta bort moment beroende på vilka intressen det finns i den aktuella 

gruppen. 

 

Lärarstöd 

Undervisningsmaterialen har utvecklats för att ge lärare med olika kompetenser och erfarenheter 

stöd kring naturvetenskap, teknik och pedagogik. Varje lektion innehåller förslag och tips för att 

stödja lärande, hur undervisningen kan organiseras och vilka förberedelser som krävs. Aktiviteterna 

illustreras med fotografier. Fördjupningar och förklaringar finns i bilagor, där diskuteras även hur 

materialet kan stödja förståelsen av aktuella centrala begreppen som är för elever i den tänkta 

åldergruppen. Det finns även arbetsblad för kopiering samt facit. 
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Översikt 
 

Tid 5 timmar 55 minuter  

 

Målgrupp 9 - 12 år 

 

Beskrivning I det här läromedlet arbetar eleverna som ingenjörer med inriktning på materialteknik som 

handlar om vattentransport i växtblad, de introduceras till ett alternativt perpektiv på hur vi kan lära av 

naturen med fokus på jordbruksteknik och växtodling.  

Eleverna kommer att få ta del av en historia som handlar om att resa till en annan planet för att bygga en 

bosättning, de kommer att lösa ett problem som uppstår för huvudpersonen i berättelsen och samtidigt lära 

om hur viktiga växter är för livet, hur vatten rör sig inne i växter och hur man utformar och bygger ett system 

för att transportera vatten 

Eleverna använder sig av enkla och billiga material för att testa sina hypoteser, idéer och förbättringar. De gör 

praktiska övningar i grupper och diskussionerna sker oftast i helklass. Designprocessen används för att öka 

elevernas intresse för vetenskap och ingenjörsyrket. Avslutningsvis utvärderar eleverna arbetet och tränar på 

att konstruktivt diskutera deras erfarenheter. 

 

Läroplan Biologi  

 

Ingenjörsområde Växtodling  

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 förstå att växter tar upp vatten från jorden och förses då med näringsämnen som fosfor och kväve 

 förstå att olika material absorberar vätska på skilda sätt 

 utveckla egna idéer för att lösa problem med hjälp av designprocessen 

 

Lektionerna i materialet består av  

Lektion 0 är samma i samtliga ENGINEER läromedel och har som mål att öka medvetenheten kring vad teknik 

är, hur teknik bidrar och underlättar i vår vardag samt väcker tankar om vad en ingenjör gör 

Lektion 1 introducerar ingenjörsutmaningen, dess sammanhang och designprocessen, konceptberättelsen 

handlar om ett försök att etablera sig på en annan planet, och utmaningen med att förse och transportera 

vatten till planetens växter. 

Lektion 2 fokuserar på kunskaper som eleverna behöver veta om grundläggande växtodling, vatten- och 

näringstranport och metoder för att bevattna växter, eleverna hittar på nya idéer som syftar till att lösa 

problemet 

Lektion 3 eleverna omsätter sina kunskaper om växtodling till praktiskt konstruktionsarbete med att skapa, 

bygga och testa 

Lektion 4 analys, utvärdering och reflektion över ingenjörsutmaningen 
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Material 
30 elever 

 

 Material  Total 

mängd 

Lektion 

0 

Lektion 

1 

Lektion 

2 

Lektion 

3 

Lektion  

4 

Plastskål 

 

 

 

   2   

Blå hushållsfärg 5   2 3  

Träspett 

 

 

10   2 8  

 

 

 

 

 

 

Salladsblad, selleri kan också användas 

1   1   

Sax 

 

 

1      

Papperslåda (minimum 300 x 200 x 200 mm) 

eller skolåda 

1   1   

Tape 

 

2   1 1  

Bandage av bomull 

 

 

3   1 2  

Material (minimum 50 x 200 mm) 

 

4   1 3  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9+zel%C3%AD&source=images&cd=&cad=rja&docid=eYycNXcu3QpOnM&tbnid=adgKADqM-jSiYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.labuznik.cz/ingredience/pekingske-zeli/&ei=Zt53UbOoCsWtO7LtgdgM&bvm=bv.45580626,d.Yms&psig=AFQjCNEHmTfu_tYx2oZc7MA89HpNEBud9w&ust=1366896610252417
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Garn av bomull 

 

1   1 2  

Papper servetter 

 

 

3   1 2  

Ull garn 

 

2   1 1  

Sugrör 

 

6    6  

Plasthink 

 

6    6  

Plaströr (30 mm i diameter) 

 

2 meter    2 meter  

Papper A4 (210 x 297) 10   4 6  

Köksvamp 5    5  

Aluminium rulle 

 

1    1  

Sopsäck (för skräp) 3    3  
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Modellera 

 

3   3   
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Lektion 0 Vad är ett kuvert? Teknik i ett kuvert? Vad gör en ingenjör? 
 

Tid Läraren väljer hur lång tid de ska spendera på denna lektion beroende på elevernas tidigare erfarenheter. 

Introduktion, kärnaktivitet och sammanfattning tar ca 40 minuter, ytterligare aktiviteter och diskussioner tar 

ca 10-30 minuter. 

 

Mål för eleverna, möjlighet att lära sig att 

 ingenjörer designar lösningar på problem genom att använda en rad olika tekniker 

 teknik som är lämplig för ett särskilt problem beror på sammanhang och tillgängligt material 

 ingenjörer kan vara män och kvinnor 

 

Materiel (för 30 elever) 

 8 post-it häften 

 8 uppsättningar med minst 5 olika typer 

av kuvert 

 8 uppsättningar med minst 5 olika 

föremål  

 8 uppsättningar med förpackningar för 

eventuellt fördjupningsarbete 

 kort, papper, lim, sax  

 

Lärarens förberedelse 

 kuvert och förpackningar 

 kopiera arbetsblad 1 vid behov 

 välja ut bilder till introduktionen 

 

 

Arbetsmetod  

 grupparbete 

 diskussion i helklass 

 

 

 

 

 

Sammanhang och bakgrund 

Denna lektion är densamma i alla undervisningsmaterialen, tanken är att uppmärksamma eleverna på vad teknik 

är och att utmana stereotypa bilder kring teknik och ingenjörer. 

Lektionen handlar om förståelse för att föremål gjorda på olika håll i världen är utformade för olika syften, teknik i 

dess vidaste mening avser varje föremål, system eller process som har utformats för att lösa ett visst problem eller 

behov. 

Eleverna får diskutera vad tekniska problem innebär, vilken teknik som ligger till grund för en viss produkt, i detta 

fall ett kuvert. I den här lektionen analyserar eleverna teknikval som används för att konstruera kuvert för ett 

särskilt ändamål.  

Lektionen syftar också till att undvika värdeomdömen av high tech respektive low tech och uppmärksammar 

eleverna på vad som är lämplig teknik i ett särskilt sammanhang samt vad som är viktigt. Tillgång på resurser 

kommer att avgöra vilken teknik som väljs för att lösa problem. 
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0.1 Introduktion, grupparbete, diskussion, helklass, 10 minuter 

Dela in klassen i grupper om 4 elever, ge varje team häfte med post-it lappar. Be dem att 

diskutera alla de saker som de förknippar med begreppen ingenjör och teknik. Efter 

diskussionen, skriver varje elev åtminstone en idé som svar. 

Be varje grupp att placera sina svar på whiteboardtavlan, kortfattat förklara sina svar för 

resten av klassen. Hela klassen kan få läsa allas svar i slutet av lektionen. 

 

Stöd till fortsatta diskussioner 

Lektionen kan fördjupas och utvecklas genom att visa bilderna av stereotypa och udda exempel 

på teknik och ingenjörsverk på Arbetsblad 1, Lektion 0, för eleverna. Be eleverna gruppera bilder 

som de förknippar med teknik och de som inte gör det. Eleverna kan arbeta i par med att avgöra 

vilka bilder som är relaterade till en viss teknik, be dem sedan berätta varför. Varje par kan dela 

sina tankar med ett annat par för att diskutera likheter och skillnader i föreställningar.  

Reflexionerna kan vara grund för diskussion i helklass, uppmuntra eleverna att tänka fritt om 

begreppet teknik. 

 

0.2 Aktivitet 1 Vad är ett kuvert? Grupparbete, 5 minuter 

Dela in eleverna i mindre grupper för att diskutera vad kuvert är och vad som räknas som ett 

kuvert. För att hjälpa diskussionen ge ledtrådar, täcka och/eller skydda föremål, material för 

särskilda ändamål, se bilderna. 

 

En viktig del av aktiviteten är att hjälpa eleverna att upptäcka att det finns många tolkningar 

av tanken på ett kuvert. På bilderna finns några exempel som kan ge nya perspektiv, t.ex. 

förvara, skydda, innehålla och innesluta. 

 

0.3 Aktivitet 2 Gruppera kuvert och innehåll, grupparbete och diskussion i helklass, 10-15 

minuter 

Dela in klassen i grupper om fyra, ge förslag på utbud av kuvert och föremål. Be eleverna att 

välja kuvert som är mest lämpade för varje objekt och förklara varför. 

 

Saker kan exempelvis vara ett par glasögon, viktigt papper eller ett ömtåligt fotografi, smycke, 

dvd ett kantigt metallföremål. Utbud av föremål och kuvert kan varieras beroende på 

sammanhang och vad som finns tillgängligt. 
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Följande frågor kan hjälpa till att styra diskussionen: 

 vilka material är kuverten tillverkade av? 

 vilka sammafogningsmetoder och förslutningar används? 

 vilka typer av objekt kan förvaras i dessa? 

 vilka andra material kan kuvertet göras av?  

 

Varje grupp ska redovisa sina idéer för klassen. 

 

Läraren leder diskussionen och berättar om olika tekniker som används i varje kuvert, typ av 

strukturer, återanvändbara eller permanenta infästningar, förstärkningsområden, material val, 

hur öppningarna är förseglade. 

Diskussionen styrs sedan in på att fundera över designprocessen där ingenjörens roll är viktig 

för att lösa ett visst tekniskt problem. Fråga barnen om de vet vad process betyder. Förklara att 

det i det här sammanhanget är hela händelseförloppet från det att tankarna föds till att 

projektet avslutas. 

 

0.4 Fördjupning, frivilligt grupparbete, 10-30 minuter 

1. Visa några kuvert för eleverna, be dem att utvärdera lämplig design i förhållande till 

ändamål, se bild. 

 

Aktiviteten kan fördjupas till att 

titta på olika typer av 

förpackningar med fokus på deras 

utformning, har man använt lim 

och på vilket sätt, val av material 

till fönster, möjlighet till 

återvinning. Följande bilder visar 

förpackningar utan någon form av 

lim, genom att vika sidorna har 

man fått en funktionell form för 

ändamålet. 
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2.  Dela in eleverna i mindre grupper och be dem att göra ett kuvert som ska innehålla en 

sak. Grupperna ombeds fundera över materialval och ta med designprocessen i sina 

diskussioner, de antecknar sina svar. Resultaten kan sedan diskuteras i helklass.   

  

0.5 Sammanfattning, diskussion i helklass, 10 minuter  

Läraren leder diskussionen i helklass med utgångspunkt från klassens post-it lappar och 

frågar eleverna om deras eget tänkande har ändrats. Be eleverna att reflektera över vad en 

ingenjör gör och vad teknik är. 

─ berätta att det mesta vi använder är utvecklade för bestämda syften, ingenjörer 

använder en rad färdigheter för att finna lösningar på problem. 

─ för att lösa problemen så handlar de om att använda gamla tekniker/ ta fram nya, 

teknikutvecklingsarbete omfattar utvärdering och förbättring 

─ det är inte high tech eller low tech utan lämplig teknik som gör skillnad, ingenjörer 

överväger alltid sammanhang, resurs och förutsättning 

─ det finns många typer av teknik och många olika människor från hela världen jobbar 

som ingenjörer 

 

Det finns en rad definitioner för termerna ingenjör och teknik som används i olika syften. Teknik 

kan betraktas som användning av teknik för problemlösning. När vi talar om relation mellan 

naturvetenskap och teknik, kan eleverna uppmanas att tänka på hur ingenjörer löser problem 

och använder en rad tekniker för att designa nya produkter. Fortsätt samtalet med eleverna om 

vilken teknik som kuverten är tillverkade med. 
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0.6 Lärandemål för valfri bedömning 

─ känna till att i exemplet med teknik i ett kuvert används ett flertal tekniker och metoder 

för att uppnå optimal funktion, där system, mekanik, struktur, material och 

förslutningsmetod anpassas för att ta fram kuverten 

─ känna till att lämplig teknik ofta är beroende på sammanhang, tillgång på material och 

resurser 

─ känna till att ingenjörer använder ett spektrum av färdigheter för att utveckla lösningar 

på problem  

─ känna till att många olika typer av människor med skilda intressen och färdigheter kan 

vara ingenjörer  
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Lektion 1 Vilken är ingenjörsutmaningen?     
 

Tid 60 minuter 

 

Mål 

förstå hur man kan använda designprocessen för att göra det möjligt att lösa ingenjörsutmaningen 

känna till ingenjörers arbete i området växtodling och hur vatten transporteras i växter 

observera, undersöka och beskriva hur växter är ubbuggd och hur olika material absorberar vatten  

 

Material för 30 elever 

 30 x Arbetsblad 1: Vad gör en växtodlingsingenjör? 

 30 x Arbetsblad 2 Från frö till föda 

 

Lärarens förberedelse 

 kopiera arbetsblad 

 

Arbetsmetod  

 individullt arbete, diskussion i grupp och 

helklass 

 

Kärnan i lektionen 

 förstå att ingenjörer arbetar med problemlösning 

 förstå att i de första skeendena av teknisk design finns ett behov av insamling av relevanta 

faktakunskaper inför kommande faser i processen 

 känna till att teknisk design även innebär att studera det befintliga utbudet av liknande produkter 

 växter behöver speciella förutsättningar för att överleva 

 

 

 

 

Kontext och bakgrund 

Eleverna får ta del av konceptberättelsen, ingenjörens designutmaning, får hjälp att förstå sammanhanget och 

arbetar sedan utifrån designprocessen. 

Fråga fasen innebär även att eleverna läser om fotosyntes, växters anatomi och materialteknik och skaffar sig 

förkunskaper om växters behov för att överleva och vattnets väg in i växten. 
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1.1 Introduktionsaktivitet, 15 minuter  

Berätta för eleverna att ingenjörsutmaningen ska handla om agronomens ingenjörsfält och 

att kanske någon av dem kommer att utbilda sig inom det. Läs de två första delarna i 

konceptberättelsen Växter behöver vatten, se bilaga. 

 

Fråga eleverna: Vad tror ni att en agronom gör?   

 vad gör en agronom? 

 hur fungerar ett växthus? 

 varför är växter viktiga för oss människor? 

 vad är problemet som människorna på den nya planeten måste lösa?  

 

Skriv barnen svar så att alla ser dem. 

 

Be barnen att slutföra Arbetsblad 1 Lektion 1 Vad gör en Agronom? 

Betona att Agronomer arbetar metodiskt, i den här uppgiften ska eleverna få prova på 

designprocessen, för att lösa ingenjörsutmaningen. 

 

 

1.2 Nytt hem, helklass, diskussion, 15 minuter 

Läs del 3 i berättelsen.  

 

Fråga eleverna: Vad behöver människor för att överleva på en ny planet?  

 Rita en cirkel på tavlan/White Boarden och skriv Landningsplats. Be eleverna att ta  fram 

 sina egna idéer för olika slags landningsbanor. Fortsätt och för gärna vidare diskussionen: 

 Vad kommer människorna att andas? Vad kommer människorna att äta? Vad 

 

ska   människorna arbeta med? Var ska barnen gå i skola? Vad ska de lära sig? 

 Prata om idéer som inkluderar luft, vatten, bostäder, verkstäder, planteringar, växthus, 

 skolor och vattenverk etc. 

 

 

1.3 Växters betydelse, helklass, diskussion, spela parvis, 20 minuter 

Läs klart berättelsen, del 4.    

Påminn eleverna att uppgiften handlar om att bygga en slags vattentransport som ska leda 

till växter. Det innebär att de behöver fokusera på att förstå hur ett växthus fungerar samt 

hur växter tar upp vatten. Ställ följande fågor: 

 

 vad använder vi växthus till? (odla växter) 

 vad är den största fördelen med ett växthus jämfört med utomhusodlingar? 

(styra över inomhusklimat) 

 vad är bristen med att odla i ett växthus? (yta, materialval) 

 varför behöver vi växter? (fotosyntes, föda) 

 hur hänger växter och kött ihop? (djur äter växter) 

 behöver vi växter för något annat än mat? (syre) 

 vilka växter är vanligast i vår tids mat?  
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Eleverna ska nu jobba med Arbetsblad 2, Lektion 1 Från frö till föda. 

 

Förslag på ytterligare aktivitet om det finns tid:  

Be eleverna att klippa ut bilder av mat och växter (använd Arbetsblad 2, Lektion1) och  spela 

 spelet  "Pelmanisms". Spelararna lägger bilderna på bordet med motiven nedåt. Den första 

 spelaren plockar upp ett kort och tittar på bilden och placerar den väl synlig för alla. Den 

 andra spelaren måste hitta en bild som passar ihop med den. Denne plockar upp ett kort. 

 Om korten bildar ett par, behåller spelaren håller paret. Om inte, vänds båda korten nedåt 

 och den andra spelaren väljer ett annat kort. Spelare som kommer ihåg vilka kort som ligger 

 var hitta par. Vinnare är den spelare som har flest kort i slutet. 

 

1.4 Sammanfattning, helklass, 10 minuter 

Repetera hela uppgiften och utmaningen: 

 vad gör en agronom? 

 hur fungerar ett växthus? 

 varför är växter viktiga för oss människor? 

 vad är problemet som människorna på den nya planeten måste lösa?  
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Lektion 2 Vad behöver vi veta? 

Växtodling 
 

Tid 105 minuter inkluderande 15 minuter fördjupning 

 

Mål, eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 använda designprocessen som ett verktyg för att lyckas med att designa och tillverka växthus 

 ta fram kriterier för vad växthuset ska klara 

 förstå de vetenskapliga begrepp som har att göra med förutsättningar för att växter skall leva och 

förhållanden i växthus 

 

Material för 30 elever 

 30 x Arbetsblad 3, Lektion 2 Bygga växthus 

 30 x Arbetsblad 4, Lektion 2Test av material 

 20 x plastskålar 

 20 x blå hushållsfärg 

 20 x träpinnar, typ grillspett 

 10 x salad, eller kinakål 

 10 x saxar  

 10 x papperskartonger 

 10 x tape 

 10 x bandage 

 10 x olika material 

 10 x bomullsgarn 

 20 x pappershanddukar  

 10 x ullgarn 

 10 x A 4 papper 

 

Lärarens förberedelse  

 kopiera arbetsblad 

 samla ihop material 

 

Arbetsmetod  

 dela in eleverna I grupper 

 individuellt arbete 

 helklass diskussion 

Kärnan i lektionen 

 växter tar upp vatten från jorden, genom förångning i bladens klyvöppningar 

 växtmaterial kan ha absorberande förmåga som kan användas för att ta upp t. ex vatten 

 

Sammanhang och bakgrund  

Lektion 2 innebär fråga fasen i designprocessen. Vad är viktigt att veta om 

fotosyntes och livsförutsättningar för växter.? Eleverna jobbar i lektion 2 med att 

tänka ut vad de behöver ta reda på för att kunna lösa utmaningen, det sker 

genom experiment som de sedan analyserar. Genom att även testa på att göra en 

noggrann planering får eleverna möjlighet att utforma och bygga växthus. 
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2.1 Introduktionsaktivitet, helklass, diskussion, 10 minuter  

Repetera Lektion 1: 

 vad handlade berättelsen om?  

 vem är huvudperson?  

 varför måste man bygga  nytt hem på den andra planeten?  

 varför behöver de växthus?  

 vilka växter används för att göra mat som människor kan äta?  

 vilka problem kommer nybyggarna få? 

 

 

2.2 Växthus, helklass, diskussion/individuellt arbete, 20 minuter 

Vad krävs för att bygga växthus? 

Vad behöver växter för att överleva? (jord, luft, vatten, ljus och värme) 

Skriv upp barnens svar på WhiteBoard. 

 

 Eleverna ska göra Arbetsblad 3, Lektion 2 Att bygga växthus. Den första delen är en 

 repetition av fakta om växter och vad de behöver. Den nedre halvan visar en skiss av ett 

 fundament föreställande en grundstomme för växthuset. Uppgiften är att designa 

 växthuset, så att det klarar att få växter att överleva. 

Växthuset ska inkludera: ventilationssystem, jord, värme, bevattningssystem, 

 ljusgenomsläppliga väggar. 

 

 

2.3 Experiment med växters vattentransport, 20 minuter 

I det här experimentet undersöker eleverna hur vatten transporteras i växternas delar. 

Fördela in klassen i 3, högst 4 elever per grupp. 

 

Eleverna behöver följande material, se bild: 

 plastskål 

 blå hushållsfärg 

 träpinnar 

 kinakål/sallad 

 sax 

 

Eleverna placerar salladsbladen så att de står upprätt i 

plastskålen, med hjälp av träpinnarna. Sedan häller de 

karamellfärg i skålen så att bladen vilar i färgen och 

startar tidtagningen. Varje grupp bör använda minst två 

blad. Bladen kommer att behöva stå i färgen under 

minst  tio minuter. 
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Eleverna tar nu upp bladen och klipper remsor på 

bredden, 1-2 centimeter. Be dem  vara försiktiga så att 

de ej får färg på sina kläder. 

Eleverna  observerar varje tvärsnitt mycket noga för 

att se om och var färgen börjar visa sig. De  fortsätter 

att skära av remsor tills de kan se blåa fläckar (se bild). 

Nu ska de mäta hur hög färgen har stigit upp i bladet 

och registrerar detta i Arbetsblad 4, Lektion3. 

 

Be eleverna förklara vad de tror har hänt. 

Experimentet visar att växter transporterar vatten 

uppåt. 

 

2.4 Fördjupningsaktiviteter, 5 minuter  

Eleverna gör följande fördjupningsaktivitet under tiden 

de väntar på att färgen ska sugas upp i bladen. 

 

Experiment med pappersnäsduk, 5 minuter. 

Varje elev tar en pappersnäsduk och vecklar ut den. De bör hålla den mellan två fingrar med 

en hand. Uppgiften är att riva en remsa. Vänd sedan pnäsduken 90 grader och försöka riva 

en ill remsa. Eleven kommer att tycka att det är lätt att riva bandet i en riktning, men det är 

nästan omöjligt att riva det i den andra.  

Varför? Papperet är tillverkat av cellulosa, som är det vanligaste organiska ämnet på jorden. 

Cellulosa består av långa kedjor av molekyler som kallas glukos. Det är därför cellulosan har 

en riktning och papperet kan därför endast rivas i en riktning.  

 

 

 

2.5  Experiment med att testa material, grupparbete, 30 minuter 

Eleverna fortsätter att arbeta i samma grupper som de gjorde i aktivitet 2.3, nu ska de testa 

hur olika material transporterar vatten på liknande sätt som växter gör. 

Material som behövs för detta experiment: 

 sax 

 förpackningar av kartong 

 tape 

 bandage 

 material av olika sort 

 bomullssnöre 

 pappersservett  

 ull 

 A4 papper 

 hushållsfärg 

 plastskål 
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Be eleverna att titta närmare på det material som 

finns tillgängligt (bandage, textil, bomullsgarn, 

pappersnäsduk, ull, papper) och förutsäga vilka 

som kommer att suga upp färgen snabbast. De 

skriver sina antagande på Arbetsblad 4, Lektion 2 

Testa material. Påminn eleverna att allt material är 

gjort av växter. 

 

Eleverna skär en skåra i den övre sidan av lådan och 

ett stort hål i framsidan (se bild). Därefter måste de 

skära till varje material till samma längd så att de 

passar i lådan (se bild). De ordnar med materialen 

sida vid sida, så att de hänger vertikalt från toppen 

av lådan. De kommer att använda tape för att hålla 

bitarna på plats. Eleverna ska sedan hälla färg i 

plastskål och placera den i lådan, så att varje 

material kommer i kontakt med vätskan och börjar 

absorbera färg. 

 

Efter fem minuter mäter elever hur högt bläcket 

har nått i var och en av de olika materialen. De ska 

skriva in mätvärdet på Arbetsblad 4.  

 

OBS: Var aktsam vid användning av hushållfärg, 

akta textilier och undvik att få på huden. 

 

2.6 Sammanfattning, helklass, 10 minuter 

Ställ följande frågor till eleverna:  

beskriv de vanligaste delarna i växter?  

vad behöver växter för att överleva?  

när det är möjligt för vattnet att färdas uppåt? Eleverna har observerat två situationer när 

 detta hände; en med salladsblad och den andra med olika material.  

 

vad gör att vatten kan transporteras uppåt I växter?  

vilka material kan suga upp vatten på ett liknande sätt som växter kan? hur snabbt?  

 

Be eleverna att titta på bilden på Arbetsblad 4 Förklara kapillärkraft, se bilaga. En kapillär är 

 egentligen kroppens tunnaste blodkärl, men när man talar om växter kan man 

 använda funktionen för att beskriva liknelsen.  

 

Hur kan allt detta vara till hjälp för att lösa problemen med nybyggarna på den nya 

 planeten?  
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Lektion 3 Nu bygger vi!  
 

Tid 115 minuter 

 

Mål 

 förstå att designprocessen erbjuder en arbetsmodell för att lösa tekniska problem för att klara 

utmaningen med att möta en jordbruksteknisk utmaning, att tillverka växthus och förstå hur växters 

vattenstransport fungerar  

 prova på att göra en designad produkt för ett specifikt ändamål 

 förstå att processen med att testa är centralt för framgångsrikt teknikarbete  

 

Material för 30 elever 

 30 x pappers näsdukar 

 30 x sugrör 

 10 x konstruktionskit:  

 sax 

 papperslåda 

 tape 

 bandage 

 tygbit 

 bomulssnöre 

 pappersnäsduk  

 ull 

 papperA4 

 hushållsfärg  

 plast rör 

 plast skål 

 två svampar 

 aluminiumfolie 

 plastsäck/påse  

 träpinnar 

 modellera 

 

Lärarens förberedelse 

 kopiera Arbetsblad 5 

 anskaffa material 

 förstora och kopiera modellen av Engineering 

Design Process 

 
Arbetsmetod  

 diskussion 

 grupparbete 

 

 
Notera: Alla konstruktioner som eleverna bygger i den här lektionen behöver minst en natt för att suga upp 
vattnet. Se till att de förvaras på en lämplig plats. 
  
Kärnan i lektionen 

 Eleverna får prova på att arbeta med konstruera fasen i designprocessen. De kommer att arbeta i 

grupp för att lära sig att teamarbete är viktigt. Ett viktigt inslag i lektionen är att prova på praktiskt 

arbete, de bygger något med sina händer.  

 

Sammanhang och bakgrund  

I lektion 3 arbetar elever med konstruera fasen i 

designprocessen. Tidigare har de fokuserat på 1) Ställa 

lämpliga frågor om problemet och ta reda på vilka 

kriterier som lösningen måste uppfylla. 2) Tänka vilka 

möjliga lösningar som är aktuella. 3) Planera noga hur 

man kan genomföra en av idéerna eller kombinera ett 

antal idéer för att göra en konstruktion. 4) Konstruera 

sulorna och testa de för att se om de uppfyller 

kriterierna. 5) Förbättra designen och gör den ännu 

bättre, testa igen. 
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3.1 Introduktion till utmaning och designprocess, diskussion, helklass, 15 minuter  

Återanknyt till del 4 i konceptberättelsen.Berätta för eleverna att de nu kommer att arbeta 

med teknisk problemlösning. Huvudsakliga utmaningen I läromedlet är att bygga en 

konstruktion som transporterar vatten. 

 

Gå igenom designprocessen med hjälp av modellen av Engineeering Design Process (se 

bilaga 1). Be eleverna att tänka på vilka delar av processen som de kommer att använda för 

att bygga sina konstruktioner. Vad har eleverna redan gjort i föregående lektioner? Arbetat 

med fråga, tänka och planera faserna. Vad kommer härnäst? Konstruera och förbättra. 

 

  Först ska eleverna göra modeller av växter.  

 

 

3.2 Göra en planta, 20 minuter 

Be eleverna att följa instruktionerna på Arbetsblad 5, Lektion 3. Varje elev ska ta ett lager av 

en pappersservett och vika den enligt illustrationerna i arbetsbladet. Rulla sedan ihop den 

löst. Nu är blomman skapad. För att få till en stadig stam måste pappret som ska utgöra 

stamm rullas hårt och tätt nog för att få in det i ett sugrör. Längst ner ska en del av servetten 

sticka ut för att fungera som rot. 

 

Nu har eleverna tillverkat plantor som kommer att få vatten. 

 

 

3.3 Planering, diskussion i helklass och grupp, 25 minuter 

Eleverna kommer nu att planera sina konstruktioner i grupper, så klassen delas in i grupper 

om 4-5 elever. Ge varje grupp en materialsats och ge dem några minuter för att bekanta sig 

med den. Betona behov av noggrann planering som centralt för framgång för ett 

ingenjörsprojekt. Eleverna behöver diskutera och få veta kriterierna som är avgörande för 

projektets förutsättningar. Dessa är följande: 

 

─ vatten skall kunna transporteras ca 30 cm  

─ vatten ska inte rinna ut på bordet 

─ konstruktionen måste vara stabil och stå utan stöd. 

─ växtmodellen ska kunna suga upp det färgade vattnen så att blomman ändrar 

färg 

 

Eleverna  behöver alltså  göra en lista på material som behövs för att bygga modellerna och 

planera för konstruktionerna, använd arbetsblad 5, Lektion 3. De måste tänka igenom 

funktionen hos varje del och hur man bäst använder dessa. Hinken utgör vattenreservoar 

och svampen måste vara i kontakt med växternas rotter. Men frågan hur man kan leda 

vatten till svampen utan stor vattenförlust är en utmaning, ledtråd är att använda plaströr 

och aluminiumfolie. Betona att teamwork och lyssna på varandra är viktigt. 

 

När varje grupp har en fungerande plan bygger de bevattningsanläggningar. 
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3.4 Konstruera bevattningsanläggning, grupparbete, 45 minuter 

Eleverna arbetar i samma grupper och följer sina planer, för att bygga använder de 

tillgängliga materialen. Hinken måste vara tom när man inleder byggandet och ska fyllas när 

konstruktionen är klar. Fyll då hinken med vatten och färga det med karamellfärg. Det kan 

vara en extra utmaning för eleverna att fixera växten vid svampen, vilken ska fungera som 

jord. Vatten måste tillföras till svampen.  

 

Läraren bryter lektionen när grupperna har gjort de bästa konstruktionerna de kunde, med 

tanke på begränsningar i tid och resurs, arbetet avslutas och eleverna samlas för avslutande 

diskussion.  

  

Observera att modellerna måste nu lämnas över t.ex. natten för att materialet och vattnet 

skall få tid att absorberas och transporteras. 

 

 

3.5 Sammanfattning, helklass, 10 minuter 

Sammanfatta vad eleverna har gjort och diskutera deras erfarenheter:  

─ fungerade konstruktionen från början?  

─ behöver konstruktionen ändras? i så fall, hur mycket och på vilket sätt?  

─ vilken typ av material användes?  

─ kommer experimentet att lyckas? varför?  
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Lektion 4 Hur gjorde vi?   

Är utmaningen löst?  
 

Tid 75 minuter 

 

Mål eleven ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

 utvärdera ingenjörsutmaningen med avseende på design och function 

 förstå sambanden mellan vetenskap och ingenjörens arbete 

 redovisa och presentera sitt arbete 

 

Material för 30 elever 

 30st Arbetsblad 6, Lektion 4 

 

 

Lärarens förberedelse 

 kontrollera hur statusen är på elevernas 

modeller/konstruktioner som har lämnats 

(over natten)  

 

Arbetsmetod  

 diskussion i helklass  

 individuellt arbete 

 

Kärnan i lektionen 

 förklara för andra vad det tekniska arbetet har inneburit 

 viktigt att tänka på hur man kan göra förbättringar och att kunna titta på arbetet ur fler perspektiv 

 

 

Sammanhang och bakgrund 

I denna lektion utvärderas processen. Hur hjälpte 

designprocessen och elevernas nyligen inlärda kunskaper 

samt deras tidigare erfarenhet att möta och genomföra 

utmaningen med att lösa problemet som uppstod?  

Vad har barnen lärt sig? 
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4.1 Utvärdering, diskussion i helklass, grupparbete 25 minuter  

Börja med att be eleverna tänka på designprocessen och fråga dem vid vilken punkt de tror 

de att de är på nu (förbättra). Förklara att göra förbättringar innebär att de ska göra 

utvärderingar i grupp och presentera dessa för varandra. Det ger möjlighet att samla in 

svaren från andra på hur de har löst den tekniska utmaningen. Påminn eleverna om 

utmaningen i berättelsen. Hur har de hjälpt till att lösa problemet? Vilka var kriterierna för 

framgång? 

 

Skriv de kriterier som krävs för en lyckad konstruktion på tavlan: 

─ vatten skall kunna transporteras ca 30 cm  

─ vatten ska inte rinna ut på bordet 

─ konstruktionen måste vara stabil och stå utan stöd. 

─ växtmodellen ska kunna suga upp det färgade vattnen så att blomman ändrar 

färg 

 

Eleverna utvärderar gruppvis med hjälp av Arbetsblad 6, Lektion 4. 

 

Eleverna bör sedan planera för hur de ska presentera sin konstruktion och utvärdering för 

resten av klassen. De kommer att ha endast 5 minuter till presentation och innehållet bör 

vara en rapport om: 

 

─ längd på transportsträcka för vattnet 

─ val av material 

─ svårigheter som har förekommit 

─ förbättringar som finns att göra 

─ hur Engineering Design Process har använts 

 

Eleverna får tid att planera presentationen och bestämma rollfördelning.  

 

 

4.2 Presentation, helklass, 40 minuter 

Varje grupp har 5 minuter att presentera sin konstruktion.  Om det fungerar får eleverna 

komma med konstruktiva positiva förslag på förbättringar.  

 

 

4.3 Sammanfattning, 10 minuter 

Avsluta lektionen genom att återvända till berättelsen. Klassen byggde sina konstruktioner 

för att testa göra bevattningssystem. I en agronoms verklighet sker arbete med många 

problem, de arbetar också ofta med jordbruksmaskiner och djur. Agronomers 

arbetsuppgifter kan även handla om vatten, mark, miljö och avfall.  

─ vad mer kan man tänka sig att en agronom gör på Nya Jorden?  

─ vad behöver agronomer förstå? (teknik, natur, miljö etc.)  

─ tycker du att ingenjörens arbete verkar intressant?  

─ har ditt intresse för ingenjörsyrket ökat lite under arbetets gång? 
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Bilagor 

Arbetsblad 1  Lektion 0 Vad är teknik?     
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Arbetsblad 1 Lektion 0 Vad är teknik? Lärarens stöd 

Bilderna i Arbetsblad 1 syftar till att ge eleverna nya idéer om vad teknik är, vad ingenjörer gör och 

vem som kan vara involverad i ingenjörens arbete. Fråga barnen om deras tankar om matematik, 

intresse för att lösa tekniska problem, vad barnen tror om teknik i framtiden, återanvändning och 

teknik ur ett globalt och hållbart perspektiv. Hur ser barnen på vår värld? Vilken framtid skulle de 

vilja arbeta för? 

Bilderna av spindeln och snigeln illustrerar några intressanta exempel över naturens skapelser som 

används inom tillverkningsindustrin. Ingenjörer skapar mycket materiellt i världen, vad tänker 

eleverna om att lära genom studier av naturen? Starkaste spindelnätet ger en mycket hållfast 

konstruktion och det extremt starka materialet Kevlar anses ha likheter med varandra i form av 

mönstret som trådarna bildar.Kardborrband kommer från studier av piggarna på kardborreväxten. 

Snigelns utvecklade strategier för att ta sig över ojämna ytor, skyddar sin kropp med skalet från att 

skada det mjuka skalet. Intressanta frågor är på vilka fler sätt naturen är användbar för att lösa 

problem i världen? Vad tror barnen? 

Leksaker är till viss del konstruerade av ingenjörer, förutsatt att de kräver mer avancerad mekanik 

och teknik. Fråga barnen vad de tycker om dagens leksaker? Hur skulle de själva tänka om de skulle 

bestämma design och teknik i leksaker? 

Titta på bilderna med kläder och mat. Har ingenjörer varit inblandade i att ta fram dessa? 

Kläddesign och textilindustrin är enormt starka branscher med högteknologiskt tänkande. När det 

gäller livsmedel och de agrara näringarna används avancerad teknik. I takt med den ökade 

produktionen och konsumtionen i världen börjar det komma nya tekniker för recykling. 

Några av fotona av skulpturer och konstverk kan uppfattas som att de inte hör till teknik eller till 

ingenjörens profession eftersom de saknar egentlig praktisk funktion. Det leder in på frågan om 

kopplingen mellan teknik och konst, huruvida eller inte föremål måste ha en praktisk funktion för att 

det ska räknas som teknik? 

Bilderna är tänkta att stimulera engagemang och dialog om ingenjörens yrkesroll, starta en 

diskussion om vad som är involverat i design av produkter. Avrunda diskussionen med en 

återkoppling till designprocessen. 
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Engineering Design Process, EDP 
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Konceptberättelse 

 

Växter behöver vatten 

Del 1: En lång resa 

Väskan landade med en högljudd duns i hörnet av rummet. Jack satte sig upp och såg sig omkring. 

Rummet, som hade varit hans hem under hans levnadstid, tolv år, verkade plötsligt konstigt. Han 

såg inga möbler och inga leksaker på hyllorna och golvet, där de brukade finnas, det fanns bara 

märken på väggarna där hans bilder och affischer en gång suttit. Han hade sett fram emot vad som 

väntade honom i morgon, i nästan ett år. Men nu blev han överraskad av sin osäkerhet för vad han 

kände och vad han verkligen ville skulle hända. Men Jack var inte en pojke som till sin natur inte var 

rädd för att prova något nytt. Varje gång han hade haft möjlighet att göra något som han inte hade 

försökt tidigare, hade han gjort det. Ibland ledde denna egenskap till problem, men han kunde aldrig 

ändå stå emot nästa gång. 

Jack sprang ner och gick in i vardagsrummet. Det var livligt där och öppna väskor var strödda över 

hela golvet. Även om de verkade vara fulla redan, höll hans mamma fortfarande på att sätta fler 

saker i dem. Hans pappa gick omkring med en lång lista och kontrollerade att de hade packat allt. 

Jacks lillasyster Eva försökte lägga till vad mamma redan hade packat men samtidigt tog hon saker 

ur bagaget. Det var då hans pappa såg laddaren liggapå golvet, trots att han redan hade kontrollerat 

den på listan, och varför han började kräva att allt måste packas upp och hela packningen måste 

göras om igen. Jack bestämde att det inte var hans jobb och satte sig framför tv:n. 

Han väntade i två sekunder, tills sensorn på TV blixtrade för att visa att den hade lagt märke till 

honom. Sedan höjde han sin hand och började bläddra i menyn på skärmen för att välja program. 

Hans pappa märkte det och ville då att Jack skulle sätta på nyheterna på kanal sex, det ska finnas 

något om oss med på nyheterna berättade han. 

Jack ändrade kanal och övergick till nyheterna. En raket dök upp på skärmen och reportern talade i 

en upphetsad ton om det unika internationellt uppmärksammade projekt Second Earth, som 

kommer att börja i morgon kl 09:00, nu pågår sista förberedelserna på schemat. 

Jack ropade till sin pappa: "Det handlar om oss nu!" 

Hans pappa släppte vad han gjorde för stunden och gick för att titta på programmetmed Jack. 

Tillsammans lyssnade de på reporterns frågor: “Ser du fram emot att vår satsning?” “Det ska bli kul!” 

“Så många års arbete och att det börjar imorgon…jag kommer förmodligen inte kunna sova i dag." 

En leende reporter sken upp ännu mer, med rymdfärjan med sina stora motorer bakom sig. Många 

andra journalister som arbetar för andra TV-stationer svävade runt dem också. Reportern nickade 

och började prata. “God kväll från rymdcentret, där en historisk händelse kommer att hända i 

morgon. Från denna plats, kommer en raket att starta och ta med sig hela familjer som kommer att 

bli de första kolonisatörerna av planeten Gemini PX-572. Dessa första pionjärer kommer att bygga 

en bas som blir helt självförsörjande och oberoende av vår jord. Om allt går bra, kommer detta 

uppdrag att följas av andra. Vi vet redan dussintals planeter, där ytterligare baser skulle kunna 

etableras. Nu sker kontroll av alla system. Det verkar som om allt är i ordning och redo för take-off. " 



31 
This document is produced under the EC contract № 288989 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

Tillbaka i studion fortsatte en annan reporter: "Vi gör ett viktigt steg för vår framtid. Detta diagram 

visar antalet människor på vår planet. Det är en välkänd kurva och ni kan se den snabba tillväxten av 

den industriella revolutionen. Vi har lärt oss att hantera detta och tillväxttakten minskar. Men trots 

detta, är situationen på jorden ohållbar. Detta uppdrag är början på våra ansträngningar för att 

överleva. " 

Jacks pappa slog av TV: "Journalisten har rätt, det var ett bra reportage". Gå nu och lag dig Jack! 

"God natt." Även om Jacks pappa rådde honom att få en god natts sömn, höll spänning om 

morgondagens honom vaken under en lång tid. Han tänkte och upprepade gång på gång hur starten 

skulle vara, men slutligen somnade Jack. Jacks sista sömn på planeten jorden. 

 

Del 2: Take-off 

Läkaren log lugnande mot Jack, tittade och klappade honom på axeln. “Du är lika frisk som en hast, 

det finns inget att oroa sig för." "Jag är inte rädd för någonting", sade Jack. Läkaren skrattade: "Det 

är bra du kan gå nu.” 

Jack lämnade rummet och satte sig på bänken. Han fick vänta tills resten av familjen hade gått 

igenom en sista läkarundersökning innan start. 

"Hej", sa en röst bredvid Jack. Han var så djupt försunken i hur det skulle se ut i raketen och hur 

flygningen skulle vara att han inte hade lagt märke till en flicka som satt bredvid honom. Hon var lite 

äldre än Jack och tittade nyfiket på honom. 

"Hej", sade Jack, eftersom han var en hövlig person. 

"Flickan fortsatte: Ska du flyga med oss? Mitt namn är Eva." 

"Ja. Jag reser med mina föräldrar. Min pappa är en befälhavare," sade Jack ganska motvilligt, 

eftersom han inte ville skryta, men nu kunde han inte göra något åt det. 

"Åh, min pappa är agronom." 

"Jaså," Jack ryckte på axlarna. 

"Vet du vad en agronom gör? fortsatte den pratsamma tjejen. 

Jack tvekade. Han hade definitivt hört något om det, men han ville inte säga något dumt, ifall han 

hade fel. Eva såg på honom och log lite grann. 

"Något som har att göra med att arbeta på fälten?" sade Jack lite frågande. 

"Det stämmer delvis, han kan växtodling, det var de han höll på med när han gav upp sitt jobb för att 

flytta till den  nya planeten. Det gick otroligt snabbt. Han förväntade sig inte att bli vald. När han 

berättade för mig, hade jag inte ens tillräckligt med tid att säga adjö." 

"Jack! Kom igen, nu är vi på väg!” Hans pappa stod vid slutet av korridoren och vinkade till honom: 

"Det är dags!" 
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Jack vände sig till Eva: "Nu måste jag gå, kul att träffa dig." 

"Vem vet, kommer vi att träffas." 

Raketen var enormt stor. Jack hade bara sett den på avstånd. Men nu, när han var direkt under den, 

verkade den så stor att den nästan försvann i molnen. Jack visste från sin pappa att allt han kunde se 

underifrån var motorer och bränsletankar. Jack lutade huvudet tillbaka så mycket att han nästan föll 

baklänges. 

Hans pappa tittade upp också: "Vi måste ta en hiss, det är en mycket lång sträcka att gå." 

En grupp ingenjörer guidade hela familjen till hissen och stängde den bakom dem. 

"Jag tänkte, detta kan vara sista gången mina fötter vidrör marken på jorden", sadeJacks mamma. 

Hissen började röra sig ljudligt, och hela familjen togs till toppen av raketen. 

 

Del 3: New Earth 

Det första Jack kände var kylan. Han började att huttra. Samtidigt genomborrade ett starkt ljus hans 

slutna ögon. Han försökte täcka sina ögon med händerna, men hans kropp svararade inte. Då hörde 

han sin fars röst: "Vakna och öppna dina ögon, du måste vara med om detta!" Jacks pappa lade en 

filt runt Jacks axlar och hjälpte honom att sätta sig upp. Jack reste sig snubblande, och lyckligtvis 

höll hans far om honom. Han öppnade ögonen och såg sig omkring. Debefann sig nu i något som 

liknade en stuga, där hela familjen hade hållits i en konstgjord sömn under hela flygningen, 

sovandes i lådor. Alla andra hade redan gått. Jacks pappa hade väckt upp Jack sist av alla. 

"Drick detta, det kommer att göra dig gott, då kommer du att vakna upp snabbare. Du har sovit i 

elva månader och då är det svårt att vakna". 

Jack drack den gul vätskan.  

"Ja, nu är vi på väg ner till basen. För första gången kan du se ditt nya hem Jack. Vi kan gå runt 

basen, så att du kan ta reda på vad som finns här”. 

 

Del 4: Working in the greenhouse 

Korridoren i huvudbyggnaden var tyst och tom. Plötsligt flög en dörr till ett klassrum upp och en hel 

skolklass sprang ut. Korridoren fylldes med skrik, på det sätt som barn gör när de har varit tyst och 

äntligen får komma ut i friska luften, de pratade i munnenpå varandra. 

Jack fick syn på Eva och slog följe med henne. Det stod tre pojkar och väntade på dem i korridoren. 

De var i Evas alder, alltså något äldre än Jack. Den längsta frågade Eva: "Kommer du till affären i 

eftermiddag?" 

Eva skakade på huvudet: "Nej, jag lovade min pappa jag skulle hjälpa honom i växthuset." 



33 
This document is produced under the EC contract № 288989 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

Jack frågade: “Hur är det att vara i ett växthus, är det inte instängt där? Kanske vi skulle smyga in 

där?” 

Pojkarna: "Undrar om man kan ta sig in genom ventilationssystemet?" 

Eva vinkade och började gå. Men hon vände tillbaka och sade. "Jag skulle gärna vilja följa med er, 

men jag kan inte. Gå ni utan mig, jag måste hjälpa pappa i växthuset ". 

Pojkarna såg på Jack: "Du då, kommer du med oss?" 

"Nej, jag ska med Eva. Hej då. " 

Jack sprang efter Eva för att komma ikapp henne. 

"Vänta på mig. Kan jag gå med dig? Jag kan hjälpa din pappa också." 

"Bra, jag är inte säker på vad som händer i växthuset. Pappa sa bara att det är något med 

växthuset.” 

Eva knackade på hennes fars kontorsdörr. Det tog en stund innan de hörde hans röst: "Kom in" 

Jack och Eva gick in. Kontoret var liten, men väl ordnat, liksom allt var på basen. Det var nödvändigt 

för att utnyttja och vara räddom varje litet utrymme och alla fick vara med atthålla snyggt och se till 

att allt är i ordning. Det var ett problem för Jack i början av sitt liv vid basen, eftersom Jack inte var  

särskillt pedantisk. 

Evas pappa satt vid ett bord och skrev på sin bärbara dator. Han tittade knappt upp på dem: "Hej , 

vad bra du tog med dig en backup person. Hej Jack! Jag pratade just med din far." 

"Vad gör du?" Eva såg på sin fars bord. Det var täckt med papper - ritningar, diagram och liknande 

saker. 

"Vi arbetar på ett ganska stort problem, men jag är inte säker på om jag ska berätta om det." 

"Varför?" 

"Jag vill inte oroa dig.” 

"Vänta.Om det är allvarligt, borde vi veta om det. Vi är involverade i allt på denna bas." 

"Du kanske har rätt." 

Evas far vände till slut på sig och tittade på Eva och Jack. Det var uppenbart att det var svårt för 

honom att tala om problemet med barnen. 

"Du vet att jag ansvarar för driften av våra växthus, så att vi kan odla växter för att få mat." 

"Ja, vi vet. Jag berättade det för Jack. " 

"Problemet är att vattenförsörjningen är mycket djupare under marken än vår tidigare forskning har 

visat. Och andra källor med vatten befinner sig ännu längre bort. " 
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Jack blev förvånad: "Så, har vi ont om vatten? Det betyder ont om mat också! " 

Evas far log: "Vi är inte ont om mat. Du behöver inte oroa dig. Men vi måste lösa problemet på något 

sätt annars kommer vi att få problem i framtiden. Vi har tillräckligt med förnödenheter för nu. " 

Eva upprepade det igen: "Så vattenförsörjningen befinner sig för djupt." 

"Ja, det stämmer. Vi använder pumpar för att extrahera vattnet nu, men vi behöver så mycket 

vatten att pumparna använder för mycket bränsle. Vi har tillräckligt med bränsle, men det räcker 

endast för ett par veckor.” 

Jack frågade mer och kände at han vill vara med och lösa detta."Vi måste hitta ett sätt att 

transportera vatten från djupet under ytan utan att använda pumpar". 

Evas far nickade: "Ja, utan att använda pumparna. Vi måste göra det utan att använda energi, 

eftersom vi inte har tillräckligt med el. Jag pratade just med din pappa om vi kan stänga av något för 

att frigöra mer el för att pumpa vatten. Men det betyder att bromsa andra arbeten. Det är 

komplicerat. " 

Jack blev förvånad. Han hade aldrig insett hur komplicerat det hela var. Han hade trott att allt var i 

drift enligt plan. Men sådant här kan hända fastän det inte är planerat. Även om det alltid finns 

planer, kan problem uppstå i praktiken. Människor har en inneboende nyfikenhet för att utvecklas 

och söker därigenom finna lösningar på problem och ständigt arbeta med förbättringar. Det är så 

ingenjörer arbetar. 

Jack märkte hur ledsen Eva var, på grund av de saker de hade hört. Han ville göra henne glad, men 

han kunde inte lova henne något. 

Han började fundera fram och tillbaka, tänk om jag kan hjälpa Eva pappa?  
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Arbetsblad och facit 

Arbetsblad 1 Lektion 1 Vad gör en agronom? 

Namn: 

Datum: 

 

 

Dra linjer till rätt ord: 
 

Designa trädgårdsprojekt 

 

Chef över odling  

 

Plantera plantor 

 

Sköta växter 

 

Bärga skörden 

 

Studera växter 

 

 

 Lösa växtodlingsproblem  

 

 

Forskning om växter  

 

 

 

Jordbrukare 

Vetenskapsman 

Ingenjör 

 



36 
This document is produced under the EC contract № 288989 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

 
 

 

 

 

Arbetsblad 1 Lektion 1 Facit Vad gör en agronom? 

 

Namn: 

Datum: 

 

Dra linjer till rätt ord: 

 

Designa trädgårdsprojekt 

 

Ansvara för odling  

 

Plantera plantor 

 

 Sköta växter 

 

Bärga skörden  

 

Studera växter 

 

Lösa växtodlingsproblem  

 

 

Forska om växter   

Jordbrukare 

Vetenskapsman 

Ingenjör 
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Arbetsblad 2 Lektion 1  Från frö till föda 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

Dra en linje från födoämne till den 

råvara den är gjord av. 
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Arbetsblad 2 Lektion 1 Facit Från frö till föda  
 

     

 

 

 

 

Dra en linje från födoämne till den 

råvara den är gjord av. 

 

 

 

  

 



39 
This document is produced under the EC contract № 288989 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

Arbetsblad 3 Lektion 2 Bygga växthus  
 

 

 

 

Namn: 

Datum: 

 

Fyll i de bostäver som fattas, det handlar om fakta och växter: 

 

 

Växtdelar: 

 

R _ _  

S_ _ _ _ _  

B_ _ _ 

B_ _ _ _ _ 

F _ _ _ _ 

 

Växter behöver: 

 

V_ _ _ _ _ 

V _ _ _ _ 

L _ _ _ 

M_ _ _ _ _ _ _ _ 

Vad växter gör: 

S_ _ _

 

 

Designa ditt växthus enligt denna plan, skissa/anteckna: 
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Arbetsblad 3 Lektion 2 Facit Bygga växthus  

Namn: 

Datum: 

 

Fyll i de bostäver som fattas, det handlar om fakta och växter: 

 

 

Delar av en planta: 

R OT 

S TJÄLK 

B LAD 

B LOMMA 

F RUKT 

 

Vad en växt behöver: 

V ATTEN 

V ÄRME 

L UFT 

M INERALER 

Vad en växt producerar: 

S YRE 

 

 

Designa ditt växthus efter denna bas: 
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Arbetsblad 4 Lektion 2 Test av material 
 

Namn: 

Datum: 

 

 

Hur långt nådde färgen i bladen? 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Vilket material antas ha bäst absorbtionsförmåga: 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Vilket material antas ha sämst absorbtionsförmåga: 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Genomför experimentet. 

 

Hur långt nådde färgen? 

 

Bomullsgarn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _cm 

Bandage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cm 

Textil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cm 

Näsduk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _cm 

Papper_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _cm 

Ull _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _cm 

 

 

 

Bästa absorbtionsförmåga har material_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

Bästa absorbtionsförmåga har material _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
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Vik pappret i delar. 

Se bild. 

Rulla ihop pappret från sidan, 

väldigt försiktigt. 

Detta är en blomma. Rulla upp 

resten för att skapa en stadig 

stjälk. 

 

Sätt “stjälken” inuti ett sugrör. 

Pappret som får sticka ut i 

andra änden av sugröret, bildar 

en rot. 

 

Arbetsblad 5 Lektion 3 Modell av planta 
 

Namn: 

Datum: 

 Gör din egen växt, följ instruktionerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Separera ett lager papper. 
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 Planera din konstruktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vilka material kommer du att använda dig av? 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Arbetsblad 6 Lektion 4 Utvärdering 

        Namn: 

        Datum: 

 

Vilka kriterier är uppfyllda? 

 vatten skall kunna transporteras ca 30 cm  

 vatten ska inte rinna ut på bordet 

 konstruktionen måste vara stabil och stå utan stöd 

 växtmodellen ska kunna suga upp det färgade vattnen så att blomman ändrar färg 

 

Förslag på förbättringar: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Faser i Engineering Design Process: 

 

Fråga 

Tänka 

Planera 

Konstruera 

Förbättra 

Vad lärde du dig i de olika stegen? 

 

Fråga _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Tänka_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Planera_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Konstruera_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Förbättra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Centrala begrepp i lektion2 
 

Centrala begrepp i lektion 2 

 förutsättningar för att växter ska överleva: syre, vatten, ljus, näring och rätt temperatur  

 vatten transporteras uppåt från rötterna ut i växten 

 naturmaterial kan också absorbera och transportera vatten uppåt 

 

Livsvillkor för växter 

Växter är organismer som inte har förmåga att transportera sig, men normalt har de förmåga att direkt 

tillgodogöra sig vissa oorganiska ämnen genom deras förmåga att utföra fotosyntes. Fotosyntes är den 

process som sker hos gröna växter där kolhydrater bildas av koldioxid och vatten med solljuset som 

energikälla. I processen frigörs syre. Fotosyntesen sker således med hjälp av solljuset och möjliggörs av 

bladens gröna färgämne, klorofyll. Andningen och vattenavdunstningen regleras med hjälp av ett stort antal 

klyvöppningar i hudvävnaden som täcker bladytan. Medan de flesta växter har gröna pigment, kan andra ha 

ytterligare pigment. Bruna alger, till exempel, innehåller en större mängd av brunt pigment (Fukoxantin) som 

absorberar mer av det blå ljuset som tränger vidare i havsvatten. Det möjliggör att tången kan skapa 

fotosyntes vid lägre ljusintensitet när den är täckt med vatten. 

 

För att kunna genomföra fotosyntes, behövs vissa betingelser för god tillväxt:  

• vatten 

• koldioxid  

• energi 

• lämpligt temperatur 

Bladen på en växt är den största ytan för tillverkning av glukos genom fotosyntes. Följaktligen behöver växter 

exponera sina blad på ett sådant sätt att de kan absorbera och optimera solljus. Växters utseende varierar 

nästan i det oändliga med olika storlek och arrangemang på bladen och de har möjlighet att justera 

bladvinkeln för att maximera ljusexponering. Växter som lever i skuggan, till exempel, har ofta stora bladytor 

som är tätt packade med klorofyll, vilka finns i strukturer som kallas kloroplaster. 

 

Man kan tänka på fotosyntes som en tillverkningsprocess. Varje tillverkningsprocess innebär att forma 

råmaterial med hjälp av energikälla för att göra en produkt. Tillverkning producerar avfall (se figur 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att tänka på att fotosyntesen tillverkar glukos kan man konstatera: 

råmaterial 

 

Växt 

Tillverkningsprocess 
rest 

produkt 

Sol 

Figur 1.  Växt: tillverkningsprocess 
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Fotosyntes: 6 H2O (vatten) + 6 CO2 (koldioxid) + solenergi → C6H12O6 (druvsocker) + 6 O2 (syre) 

 

Glukos är en enkel sockerart, den utgör en källa till energi samt fungerar som en byggsten för andra ämnen 

som behövs i växten för upprätthålla liv och ge tillväxt. Glukos lagras hos växter och ingår i dess cellandning. 

Vid cellandning går processen i motsatt håll. Växterna tar upp syre från luften och gör om syre och glukos till 

koldioxid och vatten, och det leder till att den lagrade solenergin frigörs. 

 

Glukos spelar alltså en avgörande roll i växternas andningsprocess  och utgör energikälla för den ofantliga 

mängd av biokemiska reaktioner som sker inne i växtcellerna. Mer om fotosyntes och respiration finns att läsa 

på: 

http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/respiration-and-photosynthesis-in-plants/10608.html 

 

 Växter behöver också en tillförsel av andra näringsämnen för att få en sund tillväxt. Framför allt behöver de en 

källa av kväve, fosfor och kalium (viktiga delar av gödningsmedel som används för att stimulera växternas 

tillväxt). De behöver också en rad spårämnen i små mängder och dessa absorberas från jorden de växer i. Ett 

fascinerande exempel på växter som intar näring från annat håll är köttätande växter som växer i jordar där 

näringsämnen är bristfälliga, de komplettera sin kost genom intag av insekter. Läs mer om dessa speciella 

växter på: 

http://botany.org/Carnivorous_Plants/ 

 

Växter tar upp mer än vatten genom rötterna, exempelvis proteiner som i sin tur behöver en källa av kvävgas 

för att  skapas. Nötter och frön innehåller mycket växtproteiner. 

 

Om växters upptag av vatten 

I detta läromedel får barnen prova på att göra vatten tillgängligt för växternas rötter och uppleva hur vatten 

färdas upp från rötterna till alla delar hos växten och att det bär med sig näringsämnen som behövs för 

växternas tillväxt. När det gäller stora växter som exempelvis jätte redwoodträdet, vilket kan växa upp till 

nästan 100 meters höjd, förstår man att det finns en enorm kraft i trädets överlevnadsförmåga. Läromedlet 

kräver inte att barnen skall på förhand ha fått förståelse för hur vatten och näringsämnen tas upp av växter 

och färdas genom sina vävnader, utan det kommer att ge eleverna insikt i att detta faktiskt inträffar, eftersom 

de har gjort praktiska experiment. 

 

produkt 

glukos  (C6H12O6) 

restprodukt 

syre (O2) 

 

råmaterial 

 vatten som tas upp med 

rötterna (H2O) 

koldioxid från luften (CO2) 

 

Sol 

Figur 2.  Fotosyntes i bladen 
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Att förstå hur växter tar upp och transporterar vatten och näring kräver av oss att tänka på vad som händer i 

olika delar av växten. Viktiga delar är: 

 

Blad 

På undersidan av bladen av de flesta växter finns små porer som kallas klyvöppningar som kan öppnas eller 

stängas. Koldioxid i fotosyntesen kommer in i bladen via klyvöppningar och vatten avdunstar från porerna 

samtidigt som de är öppna. Bladen har ett vax liknande nagelband som förhindrar vattenförlust över hela 

ytan, så att vatten istället lämnar växten genom de öppna klyvöppningarna. Denna process kallas 

transpiration. 

 

Xylem vävnad 

Är mekaniskt- och lednings stödjande vävnad i kärlväxter som transporterar vatten och mineraler från rötterna 

till resten av växten. De utgör långsträckta celler som kopplas ihop i buntar som kallas kärl. Om man låter en 

selleristam absorbera upp vatten innehållandes färgämne, kan färgen lätt ses i tvärsnitt när stammen kapas. I 

Lektion 2.3 används kinesiska salladsblad för att illustrera detta och man undersöker hur vattnet färdas genom 

växten. Xylem celler bildar ett omfattande system för att kunna leverera vatten till hela växten. 

 

Rötter 

Utgör den delen av växten som vanligtvis växer under marken (även om en del växter har luftrötter som kan 

extrahera fukt från luften). Rötter är förgreningsstrukturer av olika slag, som har rollen att absorbera vatten 

och oorganiska näringsämnen från marken. De kan fungera som ett förråd av mat (till exempel sötpotatis). De 

kan också spela en roll vid asexuell fortplantning. 

 

Rothår 

Finns ytterst på rötterna och producerar små rörformade förlängningar av deras yttre celler, främst i de yngre 

delarna av rötterna. De rothår öka kraftigt ytarean över vilken vatten och näringsämnen kan komma in i 

växten. De genomsyrar jorden och ligger i mycket nära kontakt med jordpartiklar och bildar ingång för vatten 

och näringsämnen. 

 

För en mer detaljerad beskrivning av växternas struktur: 

http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/biobookplantanat.html 

 

För att förstå hur vatten rör sig in i rötterna av en växt, måste du förstå processen av osmos. Osmos uppstår 

där det finns två lösningar av olika koncentrationer som är åtskilda av ett halvgenomträngligt membran. Ett 

semipermeabelt membran är ett skikt som låter vissa substanser att passera genom, men inte andra. 

Resultatet är att vattnet rör sig från den mer utspädda koncentration över membranet till den mer 

koncentrerade lösningen tills koncentrationerna utjämnas. Animering av den här processen finns att se på: 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_aqa_pre_2011/cells/cells4.shtml 

Osmos är en process som innebär att vatten tas från jorden till rötterna och bär upp det mot xylemcellerna. 

Den är beroende av upprätthållandet av en vattenpotential gradient. Detta skapas när vattnet rör sig upp 

xylemcellerna och därigenom medför en spänning som gör att xylemsaven blir mer koncentrerad än i 

omgivande celler. Resultatet är att vattnet rör sig in i xylemcellerna genom osmos från omgivande celler. 

Rothåren har en högre osmotisk koncentration än marklösningen och på så tas vatten in i växten och leds mot 

xylemcellerna. 

Inom biologin har förklaringen av hur vattnet rör sig genom växten varit föremål för debatt, särskilt när det 

gäller att förklara hur detta fungerar i mycket höga träd. En slags sammanhållningsteori används för 

närvarande för att förklara processen. Denna teori bygger på att det färdas vatten inom en växt i ett 

kontinuerligt vattennätverk från rötter till blad, inklusive alla delar av anläggningen. Drivkraften ("pull") skapas 

genom att vatten avdunstar från bladens klyvöppningar (transpiration). Vattenförlusten skapar en 

"transpirarations dragkraft" genom de långa xylem cellerna, i slutändan leder den till att vatten tas in i växten 

via rötterna precis som vi har sett. Inom nätverket, från rötterna till bladytorna, det finns hydraulisk 



48 
This document is produced under the EC contract № 288989 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License  

kontinuitet. Det innebär att eventuella förändringar i spänningar i cellerna överförs omedelbart genom hela 

växten. Detta är möjligt på grund av de kohesiva egenskaperna hos vatten (vattenmolekyler attraheras till 

varandra) som gör att vattnets spridning inte spricker när det sker en transpirationskraft. 

 

Hur vattnet rör sig genom naturmaterial 

De naturliga material som används i detta läromedel är gjorda av växtmaterial och innehåller en hög andel 

cellulosa. Hur reagerar vatten med dessa material? 

 

Som diskuterats tidigare utgörs cellulosa (en huvudbeståndsdel av växtcellväggar) av flera hundra till mer än 

tiotusen glukosmolekyler som är kopplade för att bilda en lång kedja. När naturliga material som innehåller 

mycket cellulosa placeras i vatten, färdas vatten lätt genom materialen (vi utforska mer i Lektion 2.5). 

Läromdelet kräver inte att eleverna vet varför detta händer, utan de får helt enkelt experimentera med att en 

del material är bättre på att leda vatten än andra. För att förstå varför detta ska vi lära oss om en process som 

kallas kapillärkraft. 

 

Kapkapillärkraft är när en vätska av egen kraft rör sig till små utrymmen eller förflyttar sig i ett tunt rör. 

Kapillärkraften uppstår av de sammanhållande krafterna mellan molekylerna i vätskan och omgivningen. Den 

kan vara så stark att innehållet rör sig i en riktning tvärtemot gravitationen eller andra krafter som verkar. 

Kapillärkraft kan man t.ex. se när är vatten stiger uppåt i ett smalt glasrör. Kapillärkraft benämns även för 

kapillaritet.  

Om vi tänker på exemplet med vatten som rör sig i en tunt rör, är den uppåtgående rörelsen beroende av: 

 

 Rörets diameter, vatten rör sig högre upp i ett tunnare rör, se Figur 3. 

 Adhesion (betyder vidhäftande, fasthängande), innebär atomernas kraftverkan mellan olika atomer, 

i motsats  kohesion, som utgör kraftverkan mellan lika atomer. Adhesion är när t.ex blyerts fastnar på 

papper och när krita stannar på svarta tavlan.  

 Ytspänning är ett fenomen som uppstår vid gränsen mellan två olika faser och som uppkommer av 

kraften som verkar mellan molekylerna. Ett vanligt exempel är ytspänning vid en vattenyta, där är 

den sammanhållande kraften mellan vattenmolekylerna större än i vätskans inre. Ytspänning är 

särskilt stor hos vatten, men andra ämnen kan också ha det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Läs mer på: 

http://ga.water.usgs.gov/edu/capillaryaction.html 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kapillärkraft 
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Elevers tankar om hur vatten transporteras i växter och olika material  
Barns tankar om livet kommer från deras erfarenheter och deras sätt att tänka. Tankesätt och handlingar 

bygger på observation och interaktion, beteenden styrs av inlärda mönster och förmåga att tänka. Naturligtvis 

representerar inte unga människor den nuvarande rådande vetenskapen, utan de befinner sig i en lång 

studieperiod och kommer kanske att bli ingenjör eller forskare senare i livet. Intresset för att erbjuda elever 

praktiska aktiviteter som kopplar till vedertagen vetenskap ökar. Detta är en viktig pedagogisk uppgift som 

medför nya utmaningar för skolan Det är oftast väldigt krävande för de flesta elever på alla nivåer och i alla 

åldrar att ta till sig nya vetenskapliga idéer om okända företeelser, särskilt när dessa verkar motsäga sunt 

förnuft. Genom forskning har vi fått en viss inblick i tankar som eleverna har om några vetenskapliga områden. 

Det har visat sig finnas stora skillnader på hur barn uppfattar vetenskap. Konsekvenserna blir att det finns en 

nödvändighet av att vara försiktig med att göra antaganden om grunden för deras resonemang. Detta belyser 

vikten av att ge barn möjligheter att diskutera deras tänkande. 

 

Elevernas tankar om växtnäring 

Det finns en mängd forskning som visar komplexiteten med att besitta en fullständig förståelse av 

fotosyntesen i detta skede (1). Detta skulle innebära, till exempel förståelse för växtstruktur och funktion på 

djupet, förstå gaser och kemiska reaktioner inklusive energiöverföring. Det är lätt att se varför fotosyntes är 

en bakvänd idé när ackumuleringen av kol kommer från en gas (CO2) som omvandlas till ett fast tillstånd 

genom processen. Svårigheter ligger i företällningar att växterna får sin mat via rötterna från marken, trots att 

de är medvetna om idén att "växterna gör sin egen mat". De äldre eleverna uppskattar oftast  betydelsen av 

att förstå vad glukosinnebär för växtmetabolism (1). 

 

En central fråga i detta läromedel är att förstå betydelsen av vatten, som en av de nödvändiga 

förutsättningarna för växternas tillväxt och underhåll. Forskning hos yngre barn visar att de generellt tidigt 

förvärvar en förståelse för att växter behöver vatten (2). När barnen under de först skolåren blivit medvetna 

om vikten av andra faktorer såsom jord, solljus och värme, har de fått nyckelkunskaper inom området. En del 

barn börjar formulera idéer som relaterar till mat och dess produktionsprocesser, de börjar tänka på växternas 

betydelse för livsmedelsproduktionen. Många barn har växter inomhus och har förstått möjligheter av att 

förse växter med vatten och näring, medan andra kopplar ihop växters levnad med naturliga ämnen och 

förutsättningar som måste komma från marken och jorden utomhus. 

"Växter behöver sina blad för att få luft. De behöver rötter för att samla mat och vatten från jorden och en 

stam att bära maten till blomman ". (2) 

 

I Lektion 2.1 och 2.2 finns det möjlighet för eleverna att diskutera sina tankar vidare i den här frågan eftersom 

de får arbeta med att växters villkor i växthus. Detta ger möjlighet att kombinera vardagliga observationer om 

växtligheten med tidigare vetenskapligt lärande. Som lärare måste man vara tolerant och ha förståelse för 

barnens tankar om växtnäring, för att kunna fokusera på vad som händer med växterna om de berövas vatten. 

Här finns utrymme för att utvidga tänkandet genom att tala om växters anpassning i varma klimat, såsom 

öknar. Kaktusar till exempel är väl anpassade för öken liv. Stjälkar kan lagra vatten, de har ett omfattande 

rotsystem för att samla vatten snabbt över ett stort område när det regnar. De har taggar i stället för blad som 

skyddar från djur som kan äta dem och de kan agera för att minimera den yta över vilken vatten förloras. 

 
Elevernas idéer om hur vatten rör sig i växter 

Barnens tankar om hur vattnet rör sig genom en växt kommer sannolikt att variera eftersom växters 

cellstruktur  och  delar är avancerad kunskap.Lektion 2.3 ger ett utmärkt tillfälle för dem att uppleva hur 

vattnet rör sig genom en växt  på ett visuellt sätt som kan utforskas. De kan se det färgade vattnet kanaliseras 

genom smala rör i stammen och genom bladen. Detta kan kopplas till växter som bär blommor, så att de 

gradvis kommer att tänka tanken att vattnet fördelas runt hela växten. Det är viktigt att de börjar se 

vattentransport som ett anslutet system. En intressant fördjupning är att innesluta de övre delarna av växten i 

en plastpåse och att observera kondensationen som uppstår som ett resultat av transpiration. 
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Elevernas idéer om hur vattnet rör sig genom naturmaterial 

De flesta elever har medvetenhet om att naturliga material såsom pappershandduk, bomull och svampar 

suger upp vätskor. Förkunskaperna avgör som vanligt kunskapsnivån om absorbtionsförmåga. Parallellen 

mellan material och växter är dock inte helt givet.I lektion 2.5 förekommer några viktiga idéer att fokusera på: 

• naturmaterial är tillverkat av växtmaterial 

• både naturliga material och växtmaterial innehåller små, smala kanaler genom vilka vattnet rör sig 

Fördjupningsarbete kan med fördel inriktas på kapillaritet och att utforska hur vattnet flyttas upp i ett rör 

beroende på rörets diameter.  
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