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Abstrakt  
Uppsatsens syfte var att jämföra hur elever i olika åldrar uppfattar och uttrycker sin kunskap 

kring ett naturvetenskapligt fenomen och hur dessa kan påverkas av undervisning. Studien 

baseras på 24 elevintervjuer som användes för att jämföra hur elever i förskoleklass, år 4 och 

år 6 samtalar om ett naturvetenskapligt begrepp. Intervjusvaren från år 4 användes sedan som 

underlag för en lektionsserie på 7 lektioner. Efter den avslutade lektionsserien intervjuades 

eleverna i år 4 en andra gång för att studera hur tidigare uppfattningar och uttryckssätt föränd-

rats genom undervisning. Undersökningen påverkades därmed av det variationsteoretiska per-

spektivet, då ett lärande kännetecknades som en förändring i sättet att uppfatta det naturveten-

skapliga fenomenet. Även det sociokulturella perspektivet har spelat en stor roll för studien i 

och med att elevers utvecklande av det naturvetenskapliga språket undersökts.  

Resultatet visar att mellan de olika åldersgrupperna finns vissa återkommande sätt att se på 

och uttrycka sig om det valda fenomenet. De ord som används i förklaringar kan dock ha oli-

ka betydelse mellan elevgrupperna. Det medför att lärare behöver vara varsamma i sina tolk-

ningar då de värderar och bedömer elevers uttryckta kunskaper. Vad gäller ökad skoltid och 

progression tyder studien på att de största förändringarna i uppfattningar och uttryckssätt sker 

mellan förskoleklass och år 4. I studiens betonas därmed vikten av tidiga insatser i naturveten-

skaplig kunskapsutveckling.  

Efterintervjuerna med eleverna i år 4 visar på att samtliga utvecklats mot lektionsseriens av-

sedda mål. Elever har närmat sig det naturvetenskapliga språket och beskrivningar hamnar 

oftare på mikronivå. De förklaringar som ges i efterintervjuerna avslöjar att eleverna gjort 

detta närmande på olika sätt. För en del har bilden visat sig ha betydelse och varit ett stöd i 

beskrivningen av skeendet. Andra elever har tillskrivit partiklar mänskliga egenskaper och har 

på så vis funnit ett sätt att relatera till den naturvetenskapliga förklaringen av fenomenet.  

 

 

Nyckelord: Naturvetenskaplig begreppsbildning, elevuppfattningar, kemi, lösning, kunskaps-

bedömning. 
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Abstract  
The purpose of this thesis was to compare how students of different ages understand and ex-

press their knowledge in a natural science phenomena and how these can be affected by teach-

ing. The study is based on 24 student interviews that were used to compare how students in 

pre-school, 4
th

 grade and 6
th

 grade talk about a scientific concept. The 4
th

 graders interview 

responses were also used as a base for a lecture series for 7 lessons. After the completed les-

son series the 4
th

 graders were interviewed a second time. This to study how past conceptions 

and ways of expression had changed by teaching. Thereby the study was affected by the var-

iation theoretical perspective, since learning was characterized as a change in the way of per-

ceiving the natural scientific phenomenon. Although the socio-cultural perspective has also 

played a major role in the study as the students' development of the scientific language was 

studied. 

The results show that among the different age groups are certain recurring ways of seeing and 

expressing themselves on the selected phenomenon. Some words that were used in statements 

could however differ in significance between the students. This means that teachers need to be 

careful in their interpretations, when they assess and evaluate students' expressed knowledge. 

As for increased school hours and progression, the study indicates that the greatest changes in 

perceptions and expressions occur between preschool and 4
th

 grade. The study thus underlines 

the importance of early intervention in scientific knowledge 

The final interviews with 4
th

 graders shows that all students had developed against intended 

targets of the lessons series. Students had approached the scientific language and descriptions 

were given more often at the micro level. The explanations given in the final interviews reveal 

that the students made this approach in different ways. For some, pictures proved to be signif-

icant and have supported students in their explanations of the phenomenon. Other students 

have written particles human characteristics and have thus found a way to relate to the scien-

tific explanation of the phenomenon. 

 

 

Keywords: Natural Science concepts, student conceptions, chemistry, solution, knowledge 

assessment. 
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Inledning 
Under min studietid på högstadiet och gymnasiet förstod jag aldrig vad naturvetenskap gick ut 

på och hade inget intresse för ämnet heller. Som vuxenstuderande har min inställning ändrats 

helt. Det har hänt tack vare universitetslärare på Luleå tekniska universitet som alltid bemött 

mina frågor om naturvetenskapliga fenomen. I och med det har mina ögon öppnats, så att 

även jag kan se naturvetenskapen runt om oss. Framförallt har de övertygat mig om att unga 

barn kan göra detsamma – bara jag som lärare öppnar dörren och erbjuder dem att stiga in i 

naturvetenskapens värld.  

 

Tidigare forskning tyder på att elever behöver stöd med att utveckla kunskaper om just mate-

ria – ämnenas uppbyggnad och egenskaper. Svårigheten tycks vara att utveckla undervisning 

som stödjer eleverna att se skillnad mellan den makroskopiskt upplevda världen och den på 

atomnivå. Därför vänder jag mig i denna studie till eleverna. Genom att arbeta med begreppet 

lösningar och blandningar ska jag försöka stödja eleverna att ske skillnad mellan dessa två 

världar. De ska erbjudas naturvetenskapliga glasögon med vilka det är möjligt att se vad som 

sker på mikronivå, då något som salt löser sig i vatten jämfört med hur det upplevs i vardagen. 

Jag är också intresserad av att höra hur elever uttrycker sig kring naturvetenskapliga fenomen 

och hur dessa eventuellt skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Som blivande lärare för tidi-

gare år ska jag kunna arbeta med elever från förskoleklass upp till år 6. Därför undrar jag ex-

empelvis hur en sexåring, nioåring och en tolvåring förklarar vad som sker när socker löser 

sig i ett vattenglas? Eller varför olja inte löser sig i vatten?  

Elevers föreställningar borde visa vad som är viktigt att lyfta i undervisningssammanhang och 

vilket kunnande de hittills erbjudits av skolan eller omgivningen. I detta sammanhang är det 

speciellt viktigt att jag har kompetensen som krävs för att få fram elevernas resonemang och 

kan ta fasta på den kunskap som de ger uttryck för. Som lärare ska jag kunna se när eleven 

visar sitt kunnande och veta hur den ska värderas för att kunna stödja en utveckling. Det krä-

ver att jag själv har kunskap om innehållet och är lyhörd då elever uttrycker sitt tänkande. 

Men att fånga en elevs tanke i rätt tidpunkt och stödja denne vidare är inte alltid lätt. Därför 

vill jag öka min kompetens att ställa relevanta följdfrågor vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Hur 

kan jag öka denna förmåga? Genom att samtala med elever! Därför kommer studien beröra 

konsten att samtala naturvetenskap med elever och förmågan att påverka deras kunskapsut-

veckling med undervisning.  
 

 

Syfte 
Uppsatsen syfte är att jämföra hur elever i olika åldrar uppfattar och uttrycker sin kunskap 

kring ett naturvetenskapligt fenomen samt undersöka hur uppfattningar kan påverkas av un-

dervisning.  

 

Forskningsfrågor 
 

 Hur uppfattar och uttrycker sig elever i förskoleklass, år 4 och år 6 om ”lösningar och 

blandningar”? Går det att uttyda någon progression i med ökad ålder? 

 

 Hur kan elevers uppfattningar och uttryckssätt om begreppet förändras genom under-

visning? Hur kan denna kunskapsutveckling bedömas och värderas? 
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Bakgrund 
Den röda tråden genom hela min studie handlar om hur kunskap kommer till uttryck hos ele-

ver och hur lärare kan få syn på detta. Därmed faller det sig naturligt att i bakgrunden ta upp 

begreppet kunskap eftersom det kommer påverka hela studien. När kan man till exempel sä-

gas ha kunskap? Vad är kunskap? Hur visar sig kunskap?  Den vetenskapliga kunskapen har i 

modern tid, enligt Gustavsson (2002) värderats högre jämfört med andra kunskapsformer. Det 

har i sin tur påverkat skolans kunskapssyn och undervisning. För att bättre förstå detta och 

dagens influenser gällande kunskapsbegreppet börjar jag bakgrunden med en historisk tillba-

kablick. I och med detta presenteras också olika teorier vars syften är att beskriva hur elever 

tillägnar sig kunskap. Syfteformuleringen för undersökningen kräver dessutom ett praktiskt 

genomförande av mig som undervisande lärare. Därför gör jag en genomgång av kunskapsbe-

dömning och det kunnande som uttrycks i styrdokumenten gällande begreppet ”lösningar och 

blandningar”. Bakgrunden avslutas sedan med en presentation av forskning samt annan litte-

ratur om vanliga elevuppfattningar gällande det valda begreppet, naturvetenskaplig begrepps-

bildning och hur jag i rollen som undervisande lärare tillämpar de teorier som presenteras här. 

 

Kunskapsbegreppets startgrop  
I den västerländska traditionen var det under Platons tid, några århundraden f.kr. som kunska-

pens innebörder och begränsningar stod under närmare reflektion (Gustavsson 2002). Platon 

analyserade begreppet kunskap och vad skillnaden var mellan att verkligen veta något eller att 

bara ha en åsikt. Det han kom fram till var att en person som kan sägas ha kunskap om något 

måste uppfylla åtminstone tre villkor gällande sitt påstående: (1) påståendet är sant, (2) perso-

nen bakom påståendet håller det för sanning och (3) denne har goda grunder bakom sitt ställ-

ningstagande (NE 2010a). Platons definition har däremot mötts av kritik då betydelsen av 

”sanning” och ”goda grunder” är problematisk att beskriva (ibid.). Ändå anses Platons arbete 

ha haft stor betydelse då det gett den vetenskapliga kunskapen sina utmärkande drag av sö-

kande efter säker och objektiv kunskap (Gustavsson 2002).  

 

Två kunskapssyner växer fram 

Under 1600-talet växte två olika kunskapssyner fram. Det ena lägret kallades för rationalister 

som resonerade snarlikt med Platon och framhöll att förnuftet är det som banar väg mot till-

förlitlig kunskap om verkligheten. Det andra lägret kallades empirister och de menade istället 

att det som erfars med sinnena är vägen till sann kunskap (Ne 2010a).  

Under 1900-talets första hälft har dessa två förgreningar vidareutvecklats och den empiriska 

idétraditionen tar form genom behaviorismen, medan den rationalistiska traditionen efterträds 

av kognitivismen. Det var behaviorismen som i början på 1900-talet fick störst genomslag och 

påverkade synen på kunskap. Säljö (2000/2008) förklarar att kunskapens natur enligt behavio-

rismen huvudsakligen uppfattades som kvantitativ och synlig i det yttre beteendet, dvs. i det 

som är åskådligt, verkligt och gripbart. Inlärning handlade därför om att förändra det yttre 

beteendet eftersom kunskap, enligt denna teori, skapas i individens fysiska erfarenheter. Indi-

viden lär sig med andra ord genom att imitera sin omvärld. Kunskapen finns utanför männi-

skan i färdigförpackade enheter och det var individens ansvar att bit för bit integrera de en-

skilda kunskapsenheterna i sitt beteenderegister. Kunskap var därmed något man kunde ta in 

från den yttre världen. Behaviorister menade vidare att mentala aktiviteter såsom tänkande 

och reflektion antingen inte fanns eller att de inte var tillgängliga att undersöka med veten-

skapligt objektiva metoder (ibid.). Samtida med behaviorismen och en idétradition som präg-

lat synen på kunskap och vetenskap under denna tid var den närbesläktade positivismen. Posi-
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tivismens anhängare bidrog till att lösgöra samhällsforskningen från mytiska vardagsföreställ-

ningar genom att ställa högre krav på kritisk granskning av vetenskapliga belägg och veten-

skaplig argumentering. Vetenskapliga fakta skulle vara värdeneutrala och utsagor bygga på 

observerbara data (Kvale 2008). Därigenom kan positivismens kunskapssyn likt empirism och 

behaviorism uppfattas handla om att kunskapen är teoretiskt, synbar och möjlig att bevisa 

med fakta.  

Så småningom kom kritik mot behaviorismens syn på mänskligt tänkande och att inlärning 

skulle ske enbart genom efterhärmning av den yttre världen (Säljö 2000/2008).  Behaviorister 

lyckades inte övertyga forskningsvärlden om hur människans språkinlärning går till. Det an-

sågs inte trovärdigt att språk lärdes imitativt via omgivningen eftersom den ”informationen 

helt enkelt inte alltid är riktig; för trots att ett barn erfar en stor variation i språkmiljöns rike-

dom, lär de sig ändå sitt språk” (Marton & Booth 2000 s.21). Istället vändes nu intresset mot 

kognitivismen. Kognition kommer från latinets ”cognitio” vars innebörd i stort handlar om 

hjärnans förmåga att bearbeta information. Stort fokus läggs vid människans tänkande, hur det 

utvecklas och påverkar tolkning av omvärlden för att slutligen synliggöras i uppförandet. 

Människan ses som aktiv i sökande att skapa en meningsfylld bild av sin tillvaro (Hwang, P & 

Nilsson, B 2003). Jean Piagets konstruktivistiska syn på kunskapsbildning väckte enligt Säljö 

(2000/2008) stort intresse under denna tid. Piaget menade att kunskap inte är någon kopia av 

världen som lagras i minnet likt ett fotografi, istället skapas eller konstrueras den av indivi-

den. En möjlig tolkning av detta skulle kunna vara att kunskap inte finns utanför människan 

så som behaviorister menat, istället skapas kunskapen inom människan. Vi må inhämta in-

formation om omvärlden men kunskapen uteblir utan reflektion och tankeverksamhet. Det är 

inte kunskap som ligger där ute i väntan på att bli upptäckt, det är information som vi männi-

skor kan skapa mening i och då blir det kunskap.  

Den kognitiva teorin hade dock sina begränsningar, då den enligt Säljö (2000/2008) inte beak-

tade sociokulturella verksamheter då tänkandet beskrevs. Nedtoningen av sociokulturella 

skillnader var ett sätt att skapa en demokratisk värld där var och en antogs ha lika förutsätt-

ningar att lära och utvecklas. Det ledde dock till studier där mänskligt tänkande reducerades 

till en teknisk beskrivning av hur informationsbehandling antogs fungera. Trots kritik anses 

kognitivismen haft positiv inverkan på skolan då den bidragit till att elevaktiva, ” undervis-

ningsmetoder, grupparbeten, självstyrande verksamhet och annat blev till reguljära inslag i 

undervisning, förskola och andra utbildningssammanhang” (ibid. s.64). Hur kulturella skillna-

der påverkar mänskligt tänkande var kanske inte ett problem kognitivismen hade för avsikt att 

lösa. Men det var en fråga som nästföljande trend i kunskapssyn skulle komma att rikta mer 

uppmärksamhet på.  

 

Individuell- och social konstruktivism 

Marton & Booth (2000) menar att kognitivismen delade sig i två fåror som de kallar för indi-

viduell konstruktivism med Piagets idéer i förgrunden och social konstruktivism som inspire-

rades av den ryske psykologen Lev S. Vygotskij sociokulturella teori (ibid.). Vygotskij mena-

de likt Piaget att barn bygger upp sin kunskap om tillvaron men betonade att barnets utveck-

ling är kulturspecifik. Kunskap var därmed något individen utvecklade i sitt samspel och i 

kommunikationen med omvärlden. Den kognitiva utvecklingen påverkas av barnets sociala 

samspel med bland annat familj, släktingar och lärare. En viktig del i utvecklingen är således 

att klara något tillsammans (Hwang & Nilsson 2003). Inom den individuella konstruktivismen 

ligger därmed tonvikten på att förklara människans handlingar och beteenden genom det inre 

dvs. i de mentala aktiviteterna, medan den sociala konstruktivismen istället söker förklara den 

inre medvetenheten i termer av det yttre samhället (Marton & Booth 2000). Till följd av detta 

flyttades fokus från individen till individens omgivning och hur denna är utvecklande för in-
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dividen. Vygotskijs bidrag till kunskapsbegreppet yttrar sig genom att den tillför ytterligare en 

aspekt på hur kunskap kan uppnås – nämligen att vi lär tillsammans med andra!   

Säljö (2000/2008) betonar att kunskap - ur ett sociokulturellt perspektiv anses vara något en 

individ använder i handling och ett problem kan lösas på olika sätt. Det beror på att olika 

praktiker utgår från olika förutsättningar och logik som sedan leder till olika typer av hand-

lingar. Kunskaper och färdigheter är så att säga situerade i olika kontexter det vill säga sam-

manhang. På grund av detta kan kunskaper inte utan vidare överföras från miljö till miljö och 

det en elev lär sig i skolan går inte med säkerhet att använda utanför skolan. Skolmatematiken 

är ett exempel där eleven kan lösa mängder av tillrättalagda uppgifter korrekt, utan att senare 

kunna använda samma problemlösningsstrategier i vardagliga sammanhang (ibid.). En konse-

kvens av det situerade perspektivet inom inlärningssammanhang poängteras av Dysthe (2003) 

resultera i ett krav på autentisering av skolans aktiviteter. Hur autentisering sedan definieras 

varierar. En del anser att skolans lärmiljö ska likna livet utanför skolan, medan andra syftar 

till att förbereda eleverna genom problemlösning och tänkande som har betydelse även utan-

för skolan. Författaren menar vidare att språkets roll i kunskapsbildning är ett viktigt inslag ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Det finns många så kallade diskurssamhällen och skolans roll är 

därför att inbjuda eleverna i olika språkliga gemenskaper för att därigenom ”utrusta dem med 

kompetens att använda begrepp och tankesätt och vedertaget bruk inom grupperna så att de 

kan fungera i olika sammanhang” (ibid. sid. 44).  Naturvetenskapen har t.ex. sitt språk, mate-

matiken ett annat och lärande handlar följaktligen om att lära sig behärska och delta i olika 

typer av språkliga sammanhang eftersom språket utvecklar tanken. 

Hwang & Nilsson (2003)  belyser att Vygotskijs sociokulturella teori fått kritik för att den 

ansetts ha alltför stor betoning på kulturella och sociala sammanhang. Marton & Booth (2000) 

kritiserar i sin tur både den individuella som den sociala konstruktivismen och menar att dessa 

har samma brist på förklaringsvärde när det gäller att beskriva hur människan tillägnar sig 

kunskap. I bägge fallen görs en åtskillnad av det ”yttre” och det ”inre”, vilket innebär att 

människa och värld ses som avskilda från varandra. Författarna menar att kunskap varken 

skapas inom eller utanför individen istället skapas den som en, ”förändring i förhållandet per-

son - värld, vilket innebär att den värld som personen lär sig om, och den person som lär sig 

om världen, faktiskt inte kan beskrivas som åtskilda från varandra” (ibid. sid. 208). Författar-

na indikerar om ännu en trend i synen på kunskap som fått mer och mer uppmärksamhet i vår 

samtid.  

 

Fenomenologi till fenomenografi och variationsteori 

Fenomenologi är en filosofisk tradition som uppstod under 1700-talet som ett alternativ till 

empirism och rationalism. Inom denna filosofi anses kroppen och medvetenheten tillsammans 

bilda en helhet. Det innebär att tanke och handling är sammanbundna eftersom kroppen är 

människans tillgång till världen och därmed lär vi oss med hela kroppen (Ferm 2008). Den 

fenomenologiska forskningens grundidé är att fokusera på människors erfarenheter, perspek-

tiv och uppfattningar av samma fenomen (Johansson 2003). Det handlar enligt Bengtsson 

(1999) om att i mesta möjliga mån sätta sig in i den andras upplevda värld och grunddragen i 

kunskapssynen utmärks av relationen mellan människans subjektiva syn på objekten i sin om-

givning. Verkligheten kan upplevas olika beroende på vilket perspektiv som intas och det är 

den personliga upplevelsen som fenomenologin uppmärksammar (ibid.). Kunskap ses därmed 

inte som förevigt fastställt utan föränderlig på grund av att världen kan tolkas på många olika 

sätt. Frågar man en ”fenomenolog” vad kunskap är skulle ett troligt svar kunna gå i stil med 

att det beror på vem man frågar.  
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I undervisningssammanhang ska utgångspunkten vara elevernas livsvärld, så som de upplever 

den. För läraren är det viktigt att känna till hur såväl innehållet för undervisningen som situa-

tionen tas emot av eleverna. Fenomenologin har historiskt sett haft störst betydelse i Tyskland 

men i Sverige vidareutvecklades en variant som kallas fenomenografi av Ference Marton vid 

Göteborgs universitet (NE 2010b). Britta Carlsson (2002) beskriver att i och med fenomeno-

grafins uppkomst skedde det ett trendbrott i pedagogisk forskning. Tidigare hade man intres-

serat sig för hur människor lär sig och utvecklat metoder om lärande, nu väcktes istället frågor 

om lärandets innehåll. Fenomenografin genomsyras av en tro på att det finns kvalitativa skill-

nader i människors uppfattningar och förståelse av omvärlden. För att bättre förstå och ut-

veckla elevers lärande krävs det därför ökade kunskaper om skilda synsätt gällande lärandets 

objekt (ibid.) Ett lärande karaktäriseras av en utgångspunkt i helheten och hur innehållet ur-

skiljs för eleverna så att de uppmärksammar en variation av sätt att se på lärostoffet. Ju fler 

aspekter av innehållet eleven får syn på desto mer komplex förståelse får de av fenomenet 

(Marton & Booth 2000). Undervisningen ska alltså i denna anda stödja eleverna att se på ett 

lärandeinnehåll ur så många angreppsvinklar som möjligt i så många olika situationer som 

möjligt. Man börjar i helheten, därefter urskiljs delarna som återigen relateras mot helheten. 

Fenomenologi skiljer sig från fenomenografi genom att den undersöker individens upplevda 

livsvärld, medan den sistnämnda riktar in sig på att kartlägga kritiska aspekter kring ett läran-

deinnehåll som resulterar i kvalitativa skillnader i uppfattningar (Marton & Booth 2000). Fe-

nomenografin har inte undgått kritik. Den har bland annat ansetts brista i teoretisk förankring 

och därmed inte setts som ett eget forskningsfält utan snarare en forskningsmetod (Carlsson 

2002). Marton & Booth (2000) menar dock att fenomenografin varken är någon metod eller 

teori utan, 

ett sätt, en ansats för att identifiera, formulera och hantera vissa typer av forsknings-
frågor, en specialisering som framför allt uppmärksammar frågor som är relevanta för 
lärande och förståelse i en pedagogisk miljö (s.147).  

Kritiken som fenomenografin stötte på ledde dock enligt Carlsson (2002) till utvecklandet av 

variationsteorin som med tre nyckelbegrepp, urskiljning, variation och samtidighet förklarar 

hur kunskap nås genom erfarande (ibid.). Variation och urskiljning har jag redan varit inne på 

men Marton (2005) ger ett exempel som förtydligar hur dessa två begrepp kan förstås. Han 

menar att om vi exempelvis för första gången drack ett glas vin skulle vi inte uppleva eller 

urskilja ett visst vin från andra viner förrän vi fått pröva på fler viner. I annat fall skulle vi 

bara kunna urskilja vin som en dryck bland många andra drycker (ibid.). Carlgren & Marton 

(2004) reder ut urskiljning och variation på följande vis: 

När någon aspekt av ett fenomen, ett skeende, varierar medan en annan aspekt, eller 
andra aspekter, förblir invarianta urskiljs den varierande aspekten. För att detta ska 
kunna ske måste variationen upplevas, erfaras, av någon som variation” (s.135).  

Så med att uppleva variationen av vinsorter menas att vin som begrepp hålls invariant det vill 

säga konstant men särskiljs genom att olika aspekter av den synliggörs. Det finns rött vin, vitt 

vin, rosévin, billigt vin, dyrt vin torrt vin, sött vin osv. men allting är fortfarande vin. Varia-

tionen urskiljs tack vare att skillnaden mellan vinerna synliggörs och då blir det möjligt att 

erfara vin som begrepp. Lärande och kunskapsbildning handlar också enligt Carlsson (2002) 

om att uppleva skillnader hos ett begrepp eller fenomen.  

Variationsteorin förtydligar enligt Holmqvist (2006) att det krävs mer än att bara variera delar 

av det som undervisas. Eleverna behöver stöd med att fokusera och urskilja det som för tillfäl-

let är viktigt i lärostoffet. Det är här begreppet samtidighet också kommer in. Med det menas 

att en person som urskiljer lärandeobjektets variationsrikedom relaterar i samma ögonblick 

det nya med sina tidigare lärdomar och insikter som tillsammans formar en helhet (ibid.). I 
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vårt medvetande finns alltid tidigare upplevelser i bakgrunden även om vår fokus är på annat 

håll för stunden (Marton & Booth 2000). För att återigen använda vinet som exempel, då vi 

upplever en variation och urskiljer olika vinsorter från varandra, har vi samtidigt tidigare erfa-

renheter kring andra drycker i vårt medvetande. Även om vi för stunden är upptagna med att 

jämföra olika vinsorter och upplever variationen av dessa, sker det mer eller mindre medvetet 

mot bakgrund av drycker som definitivt inte är viner. Därmed erfar vi vinet på ett visst sätt, 

dels mot variationen av vinsorter som vi möter i den yttre världen och dels i jämförelse med 

andra drycker som vi bär med oss som minnen i vårt inre. Kunskap skapas som tidigare nämnt 

av Marton & Booth (2000) i ett samspel mellan det inre och det yttre. 

 

Kunskapssynen växlar i teorin men i praktiken då?  

Den historiska tillbakablicken har hittills visat att olika filosofier om kunskap genererat olika 

teorier om lärande, i varje fall inom forskarvärlden. Gustavsson (2002) menade ju som tidiga-

re nämnt att den vetenskapliga kunskapen fortfarande premieras framför andra. Carlgren & 

Marton (2004) anser dessutom att det på skolor, trots omfattande svängningar i kunskapssyn, 

fortfarande finns en tro på att kunskap är något som kan tas in och det i varierad kvantitet. Till 

och med så sent som 1992 tog Läroplanskommittén i sin utredning (som även kom att ligga 

till grund för Lpo 94) avstånd från en viss typ av kunskapssyn. I läroplanskommitténs betän-

kande Skola för bildning (SOU 1992:94) uttrycks detta på följande sätt: 

Inom de olika domäner där kunskap utvecklas och används utvecklas samtidigt ”kun-
skap om kunskap”. En av dessa domäner är vetenskapssamhället, där de vetenskap-
liga landvinningarna inom olika discipliner under 1900-talet har visat att idén om kun-
skap som en avbildning av ”verkligheten” blivit allt svårare att upprätthålla. (sid.62) 

En möjlig tolkning av formuleringen ”kunskap som avbildning av verkligheten”, kan vara att 

den härstammar ur det empiristiska tankesättet där sann kunskap ska kunna ses, förnimmas 

och återskapas. Att detta behövde förtydligas kan vara ett tecken på att behavioristernas, posi-

tivisternas och empiristernas idétraditioner om kunskap kan ha suttit kvar i skolans väggar 

ända fram till vår samtid. I Läroplanskommitténs betänkande skriver de istället att kunskap 

”utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem 

man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör (SOU 1992:94 s. 63). 

Det låter helt olikt behavioristernas kunskapssyn med kunskap som ”paket” som eleven ”tar 

in.” I stället liknar uttryckssättet det variationsteoretiska. Mellan raderna är det möjligt att 

uttyda att kunskap bildas genom erfaranden och urskiljning av ”problem” gällande ett läran-

dets objekt, som dessutom kontrasteras mot bakgrund av tidigare erfarenheter.  

Gustavsson (2002) beskriver att utredningen försökte nyansera kunskapsbegreppet genom att 

introducera de så kallade fyra F:n, fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Pramling & 

Sheridan (2000) menar att dessa fyra F, ska ses som olika kunskapsformer med lika värde. De 

är inte hierarkiskt rangordnade utan samspelar med varandra och återfinns inom samtliga kun-

skapsområden. Fakta är ”information, regler och konventioner”, förståelse handlar om ”me-

ningsskapande och innebörder”, färdigheter relateras till ”utförande” och förtrogenhet har 

med ”omdöme” att göra (ibid.s.47).  För att klargöra hur dessa kunskapsformer kan ses i prak-

tiken har jag valt en illustration från skolverkets hemsida: 

Fakta kan vara att känna till vilken puls man skall arbeta på vid låginten-
siv/högintensiv träning. Förståelsen kan vara att eleven vet varför det finns behov av 
att bedriva lågintensiv eller högintensiv träning. Färdigheten kan vara att eleven kan 
genomföra ett lågintensivt träningspass med rätt pulsnivå och dess övriga kvalitets-
krav. Förtrogenheten kan vara att eleven har gjort det till en vana eller har en hand-
lingsberedskap att genomföra lågintensiv träning (2007). 



12 

Bakom exemplet skymtar en kunskapssyn som liknar det sociokulturella då den markerar att 

kunskap kan användas och är synbar i handling. Gustavsson (2002) menar att i och med för-

tydligandet av kunskapsbegreppet var kunskap inte längre fråga om att lära in fakta. Istället 

betonas förståelse av sammanhang och de praktiska kunskapernas ställning stärktes i styrdo-

kumenten. Däremot har vi ännu har en bit kvar att gå i förverkligandet av en likvärdig syn när 

de gäller de olika kunskapsformerna. Författaren efterlyser ett demokratiskt kunskapssamhälle 

där olika kunskapsformer kopplade till olika verksamheter får den respekt de förtjänar (ibid.). 

Det tar uppenbarligen tid att ändra gamla vanor men i denna undersökning finns ju möjlighet 

till försök att utforma en lektionsserie som tar hänsyn till alla de fyra F:n. 

 

Kunskapsbedömning 

Lundahl (2007) förklarar att kunskapsbedömning historiskt sett handlat om att kontrollera 

utantillkunskaper genom enkla minnesprov och examinationer. Kunskapsbedömningar av det 

här slaget har mött kritik eftersom dessa ansetts stå i vägen för utvecklandet av mer komplexa 

kunskaper som ”informationshantering, argumentationsförmåga, förmåga att samarbeta, att ta 

ansvar för sitt lärande och att lära om eller revidera sina uppfattningar” (ibid. sid.44). Den 

förändrade kunskapssynen från behavioristiska idétraditioner mot de konstruktivistiska har, 

enligt Korp (2003) även påverkat synen på kunskapsbedömning. Bedömningar har kommit att 

betraktas som ett möjligt stöd för elever att bättra sina lärstrategier och ska därmed inte bara 

mäta resultat, utan det ska också stimulera lärandet. Detta synsätt kräver därför att elever del-

tar i bedömningsprocessen för att därigenom medvetandegöras om de krav som ställs på dem. 

Författaren menar också att den sociokulturella teoribildningen har haft en särskild roll i detta 

då den betonar lärandets situerade och sociala natur. Det har lett till studier om kunskapsbe-

dömning i autentiska och kommunikativa sammanhang. Elever tros kunna mer än vad de ex-

empelvis kan prestera vid ett prov och samtal som bedömningsverktyg antas ge en bättre bild 

av elevens kunskapsutveckling (ibid.).  

 

Det finns alltså två former av kunskapsbedömning, där den ena mäter resultat och den andra 

mäter lärprocesser. Jönsson (2010) kallar den förstnämnda för summativ bedömning, eftersom 

dess syfte är att kontrollera summan av elevens kunskaper vid en tidpunkt. Den andra kallas 

för formativ bedömning som genom återkoppling syftar att stödja eleven mot ökad måluppfyl-

lelse (ibid.). Givande återkoppling ska alltid besvara tre frågor: Vart ska jag? Var är jag nu? 

Vart ska jag sen? (Hattie & Timperley 2010). För att kunna göra en bedömning av elevers 

kunskapsutveckling och kunna besvara liknande frågor, måste läraren konkretisera läropla-

nens mål och utforma kriterier som speglar olika kvaliteter i kunnande. Läraren bör dessutom 

se till att kriterierna har kravgränser som tydligt anger hur väl eleven förväntas prestera i för-

hållande till målen (Skolverket 2010).  

Petterson (2005) påpekar att elever också måste få visa sina förmågor på många olika sätt, när 

deras kunnande bedöms. De bör ställas inför situationer där de får möjlighet att visa sina kun-

skaper i så väl handling som ord. Därför är det viktigt att elevers lärandeprocess följs med 

metoder där alla dessa uttrycksformer kommer fram. Det räcker exempelvis inte med att ställa 

elever inför prov eftersom det riskerar missgynna elever som är duktiga på att kommunicera, 

resonera logiskt och argumentera för sina lösningar (ibid.).  

Säljö (2007) menar att den konstruktivistiska kunskapssynen numer tappar mark i förmån för 

den mer traditionalistiska synen på kunskapsbildning. Det pågår en återgång till det gamla, 

där kunskap ses som något enkelt mätbart med prov och tester. Han siar om ökade krav på 

jämförbara kunskapsresultat som leder till fler prov och undervisning som syftar att få elever 

att klara prov, istället för att förbereda dem inför kunskapskrav ställda av ett alltmer globalise-

rat samhälle. Jönsson (2010) anser däremot att prov och summativa bedömningar kan vara ett 
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positivt inslag i elevers kunskapsutveckling, om de utformas och används klokt (ibid.). Vilka 

åsikter lärare än har om summativa bedömningar och prov så är det en verklighet i och med 

att det i arbetsuppgifterna ingår att skriva omdömen och sätta betyg.   

 

Styrdokumenten och det valda begreppet 

Kemi är inte allt men allt är kemi, säger ordspråket men hur motiveras och uttrycks kunskaper 

om det valda begreppet ”lösningar och blandningar i styrdokumenten? Vilket kunnande är det 

undervisning ska erbjuda eleverna? I detta avsnitt har mål tolkats utifrån min förförståelse och 

dessa användes som underlag även vid lektionsplaneringen. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo 94) 

beskrivs det att all undervisning ska grundlägga vissa övergripande perspektiv som gör det 

möjligt för elever att ta ansvar för sin omgivning. Ett av perspektiven som omnämns handlar 

om miljö och i strävansmålen fastlås att elever ska få möjligheten att utveckla: ”respekt för 

och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv”(s. 8). I uppnåendemålen 

beskrivs det vidare att skolan ansvarar för att elever efter genomgången skola: ”känner till och 

förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, sam-

hällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena” (s.10). Kemiämnets syfte och roll 

beskrivs i grundskolans kursplaner bland annat vara att: ”belysa och bearbeta frågor om hälsa, 

miljö och jordens resurser” (Skolverket 2000). Hur detta i sin tur omfattar begreppet ”lös-

ningar och blandningar” anser jag skildras i kursplanen där det beskrivs att: 

Ämnenas kretslopp, transport och spridning kan förstås utifrån kännedom om materi-
ens egenskaper, kunskaper om kemiska reaktioner samt om vattnets och luftens roll 
som lösnings- och transportmedel.  

Med andra ord, om jag gjort insikter kring ovanstående mål, känner jag till att en del ämnen 

löser/blandar sig exempelvis med vatten och kan på så sätt få stor spridning i naturens krets-

lopp. Därefter inser jag också att då ämnet väl förenats med kretsloppet kommer det förr eller 

senare påverka växt, djur och människoliv. Vi är ju sammanlänkade i näringskedjor och det 

som följer med vattnet, följer med till växter, djur och slutligen oss hungriga toppkonsumen-

ter. Med vetskap om detta kan jag inta ett miljöperspektiv och göra medvetna val som gynnar 

både närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Jag kan exempelvis i min vardag medvetet 

låta bli att tvätta bilen med avfettningsmedel ute på trottoaren. Medlet upplöst i vatten leds 

annars till våra dagvattenbrunnar och vidare till fjärdar samt andra vattendrag där det skadar 

växt- och djurlivet. Istället kan jag åka till en bilhall med reningssystem. För visst kan förore-

ningar spridas med vatten men vatten kan också, så som det uttrycks i kursplanen för kemi: 

”renas med kemiska och biologiska metoder.”  

Kunskap om begreppet ”lösning och blandning” innefattar dock mer än bara vetskap om 

spridningsrisker och vilka ämnen som löser sig med varandra eller inte. Det handlar också om 

att känna till varför detta sker och man bör sträva efter det som står skrivet i grundskolans 

kursplaner så att eleverna:  

– utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som förklaringsmo-

dell för kemiska processer, 

– utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och 

spridning,  

Det förstnämnda strävansmålet relaterar till begreppet ”lösning och blandning” genom att ta 

upp materiens struktur och egenskaper. Jag ska inte här beskriva detta in på mikronivå men 

det hela har sin utgångspunkt i atomens byggnad och kemiska bindning. Vatten är till exempel 

ett utmärkt lösningsmedel eftersom vattenmolekylen är uppbyggd av särskilda atomer sam-
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mansatta på ett speciellt sätt. Det medför att vattenmolekylen kan klämma in sig exempelvis 

mellan molekylerna i sockerkristallen och bryta bindningar så att sockret löser sig. När ämnen 

inte löser sig med vatten beror det helt enkelt på att vattenmolekylen inte kan bryta dess bind-

ningar. Det har nog många upplevt i sin vardag då de försökt tvätta bort olja från händerna 

med enbart vatten. Hur länge man än gnuggar så går oljan inte bort. Oljans uppbyggnad och 

kemiska bindningar skiljer för mycket från vattnets. Men, med lite hjälp av tvål kan vattnet ta 

sig in och få bort oljan från händerna. Vi kan se tvålen som en medlare mellan vattnet och 

oljan.  

Även det sistnämnda strävansmålet handlar om materiens struktur och egenskaper. Framför-

allt innebär insikt om blandningar och lösningar en kännedom om att ingenting försvinner 

bara för att det blivit osynligt. Därmed behöver elever få syn på att materia är uppbyggt av 

atomer och molekyler samt att dessa beter sig olika beroende på vilket ämne de kommer i 

kontakt med. Strävansmålet innefattar också insikt om att ämnen och dess molekyler kan ha 

olika egenskaper. Socker och salt som ämne är exempelvis synliga för våra ögon medans de-

ras beståndsdelar på mikronivån är osynliga.  

I uppnåendemålen beskrivs det att eleverna i slutet av det femte skolåret ska ”känna till några 

olika slags blandningar och lösningar”(Skolverket 2000). Min tolkning av detta är att eleverna 

ska kunna kan resonera sig fram till huruvida de har en lösning eller en blandning framför sig. 

De borde kunna berätta om hur en lösning skiljer sig från en blandning, samt ha en uppfatt-

ning om varför en del ämnen löser sig medan andra blandar sig.  

För att göra en mer precis tolkning av det kunnande som ska komma till uttryck hos elever 

enligt målen, kan de tidigare nämnda kunskapsformerna: fakta, förståelse, förtrogenhet och 

färdighet på följande sätt fungera som vägledning för lärare. Eleverna ska exempelvis känna 

till att materia är uppbyggt av atomer och molekyler sammansatta med kemisk bindning (fak-

ta). Eleven vet att skillnaden mellan en lösning och en blandning beror på skillnad i kemisk 

bindning och kan ge en naturvetenskaplig förklaring till detta (förståelse). Därmed klarar ele-

ven att sortera lösningar från blandningar och ge förslag på hur dessa kan separeras (färdig-

het). Eleven visar sitt omdöme och insikter kring materians oförstörbarhet genom att agera 

respektfullt i sin närmiljö. Denne skulle till exempel kunna säga till sina föräldrar att tvätta 

bilen i en bilhall och förklara att hur det skulle skydda växter och djur (förtrogenhet). 
 

De nya styrdokumenten 

Även om lektionsserien i denna studie utarbetats utifrån mål i dagens läro- och kursplan, kan 

det vara intressant att nämna de nya styrdokumenten som höll på att färdigställas samtidigt 

som denna undersökning genomfördes. Hur skiljer sig kursplanerna åt? Hade exempelvis den 

nya kursplanen för kemi påverkat mitt arbete med det valda begreppet?  Även denna gång har 

tolkningar gjorts utifrån mina egna kunskaper.  

Vid första anblick verkade Kursplan i kemi i grundskolan och Lgr 11: Läroplan för grundsko-

lan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2, vara ganska lika dagens styrdoku-

ment. Några förändringar på undervisningens exakta innehåll kunde jag inte se och de lektio-

ner jag planerat hade inte påverkats av de nya styrdokumenten. Däremot lyser uppdelningen 

med strävans- och uppnåendemål med sin frånvaro i Lgr 11 (Skolverket 2011a). Dessa ersätts 

med mål och kunskapskrav som blir mer precisera och kraven förtydligas. I kursplanen i kemi 

i grundskolan (Skolverket 2011b) uttyds en annan förändring, där markeras specifika innehåll 

som undervisning ska behandla vid vissa åldersstadier. När det gäller ”lösningar och bland-

ningar” som eleverna ska möta i grundskolans tidiga år, uppfattar jag det huvudsakligen vara 

samma innehåll. Men med den nya kursplanen tillkommer en skärpning om att kemiundervis-
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ning ska startas tidigt. Visserligen framgår det inte i dagens kursplaner att undervisningen inte 

skulle kunna påbörjas redan i de tidigare åren men den nya kursplanen förtydligar detta mer 

utförligt på följande sätt:  

Centralt innehåll 
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla 
följande centrala innehåll  
I årskurs 1–3 
Material och ämnen i vår omgivning 
• Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika 
beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering. (ibid. sid.59). 

Vad som i detta fall är en enkel lösning eller blandning lämnar utrymme för tolkning men 

enligt min uppfattning kan det handla om lösningar och blandningar som elever möter i sin 

omedelbara vardag t.ex. socker i te, salt i soppa, vattenfärger eller kanske blomnäring på flas-

ka. Det valda begreppet återkommer senare i följande punkter:  

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll 
I årskurs 4–6 
Kemin i naturen 
• Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp 
och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast 
form, flytande form och gasform. 
• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmå-
ga, 
löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. 
• Vattnets egenskaper och kretslopp. 
• Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsde-
lar. (ibid. sid.60). 

Det mest beaktansvärda i beskrivningarna av undervisningens centrala innehåll för åren 1-6 i 

kemi, är att materiebegreppet, d.v.s. materians uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet inte 

omnämns förrän i år 4 - 6. Det var något som jag utifrån dagens kursplanemål tagit upp som 

viktigt när elever ska få undervisning om ”lösningar och blandningar”. Löfgrens (2009) longi-

tudinella studie tyder dessutom på att tidiga erfarenheter har betydelse för elevers naturveten-

skapliga utveckling och viktiga naturvetenskapliga begrepp skulle kunna introduceras tidigt i 

skolan, förutsatt att begreppen behandlas och utvecklas genom hela skoltiden (ibid.).  

 

Tidigare forskning om vanliga elevuppfattningar 

Jag har nu tolkat styrdokument och det kunnande som undervisningen ska erbjuda elever men 

vilka föreställningar kring ”lösningar och blandningar” är enligt forskning vanliga bland ele-

ver?  

Nordlab (2003) är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna som erbjuder lärare äm-

nesdidaktiska forskningsresultat där elevers tänkande kring naturvetenskap presenteras. Där 

menas att det inte finns alltför många undersökningar om hur elever förklarar just lösnings-

processer. Därmed är det möjligt att min undersökning kan komma att bidra till detta område.  

Det framträdande draget för elevers föreställningar verkar utifrån Nordlab (2003) materialet 

vara att materia uppfattas som statiskt och fast. Det leder i sin tur till förklaringar om att man 

måste tillföra värme eller röra om för att ett ämne ska lösas. Ämnen som löser sig anses där-

med enligt elever smälta, brytas upp eller rent försvinna. Den dynamiska partikelmodellen 

kan därför vara ett stöd för elever i detta sammanhang eftersom den förklarar att ”atomer, 

molekyler och joner är i ständig rörelse och om två ämnen bringas i kontakt, så kolliderar de 
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atomära partiklarna med varandra, vilket kan leda till att ett ämne löser sig i ett annat”(ibid. 

s.10).  

Andersson (2001) beskriver utifrån sin sammanfattning av ämnesdidaktisk forskning kring 

naturvetenskap, att ett statiskt materiebegrepp också kan uttydas om eleven förklarar att ämnet 

delas i mindre och mindre bitar i samband med lösningsprocessen. Det upplösta ses i så fall 

som miniatyrupplagor av ämnet och därför är det i sin tur naturligt och logiskt om elever an-

ser att makroskopiska egenskaper från deras upplevda vardag även gäller mikroskopiska par-

tiklar. Om svavel är gult måst svavelatomer i sin tur vara gula, eller om ett ämne blir mjukt 

sker detsamma med atomerna (ibid.). Elever behöver alltså stöd i att se skillnad på den mak-

roskopiska och den mikroskopiska världen. Atomer och molekyler har inte samma egenskaper 

som det ämne de bygger upp. Sockerbiten är uppbyggd av molekyler som frigörs i kontakt 

med vatten och blir då osynliga. Men om vattnet avdunstar skulle bindningar mellan socker-

molekyler återskapas och bilda sockerkristaller som blir synliga för ögat. Det hjälper om ele-

ver ser på atomer och molekyler som ”byggnadsmaterial” inte att dessa finns inuti ämnen. 

Andersson (2001) anser också att elever tenderar se på atomer och molekyler likt russin i en 

kaka. Det tycks vara så att elever behåller sin föreställning om att ämnen på mikronivå är mi-

niversioner av ämnet i makronivå även efter att de fått undervisning om atomer och moleky-

ler. Författaren menar att de lägger till det nya med det gamla och ämnen sägs ha atomer och 

molekyler i sig snarare än att dessa bygger upp det. Vidare anser många elever att materia är 

något som de kan ta på, se och väga. Eftersom elever anser att molekyler och atomer inte går 

att väga klassas de enligt dem inte som materia (ibid.). Materiebegreppet kan alltså vara en 

kritisk aspekt att ta hänsyn till då lösningsprocessen diskuteras med elever.  

I Nordlab (2003) beskrivs två olika kategorier av elevsvar som är vanliga vid tillfrågande om 

vad som sker med socker då det löser sig i vatten. I den ena kategorin, som kallas fysikalisk 

transformation från fast till flytande, återfinns förklaringar om att sockret anses smälta eller 

att det omvandlas till vätska. I den andra kategorin som kallas för kemisk transformation av 

det ämne som löses, har sockret antingen förenats med vattnet eller gått in i vattnet. Kvar 

finns bara ett ämne (ibid.). På något sätt måste jag i undervisningen stödja eleverna att se hur 

själva lösningsprocessen går till på det mikroskopiska planet kontrasterat mot hur det upplevs 

i vardagens makrovärld. De två ämnen som löst sig med varandra är fortfarande samma äm-

nen som tidigare. Det är bara det att ämnenas minsta beståndsdelar dvs. sockermolekyler och 

vattenmolekyler är så pass blandade och utspridda att dessa inte går att se med bara ögat. Äm-

nen som bara blandat sig går däremot alldeles utmärkt att se var för sig eftersom beståndsde-

larna här håller ihop. Andersson (2001) varnar även för att vårt språkbruk kan befästa uppfatt-

ningen om att atomer och molekyler är statiska. Han menar att en tydlig distinktion mellan 

ämnen och atomer/molekyler behöver göras om man vill lära eleverna att skilja på makrosko-

pisk och atomär nivå. Det är exempelvis olyckligt om en lärare säger att vatten består av syre 

och väte, eftersom det kan leda till att elever tolkar detta som att vatten är en blandning av 

väte och syre. Vatten är vatten, ett ämne uppbyggt av syre och väte utan vare sig vätets eller 

syrets egenskaper.  

I Nordlab (2003) anses att elevers uppfattning av lösningar ofta sträcker sig till fasta ämnen i 

vätskor och främst ”socker i kaffe/te/vatten/mjölk eller salt i vatten”(sid. 15). Därmed kan 

exemplen på lösningar/blandningar behöva varieras i undervisning och visas att dessa finns i 

olika aggregationsformer, dvs. i fast form, gasform och vätskeform. Lösningar kan finnas i 

fast form när metaller t.ex. guld och koppar smälts samman till så kallade legeringar. I flytan-

de form är havsvatten ett exempel där syre löser sig med vatten och i gasform finns luft. Fasta 

blandningar kan vara bergarter eller stenar där mineralerna syns för sig. Blandningar i vätske-

form kan vara mjölk som innehåller emulgerat fett och i gasform finns rök eller dimma (ibid.).  
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Kritik mot tidigare forskning av elevuppfattningar 

Syftet för denna undersökning är delvis att studera hur elever uppfattar och uttrycker sig om 

ett naturvetenskapligt fenomen. Det sociokulturella perspektivet väcker dock frågor som är 

viktiga att ha i beaktande eftersom denna teori gör gällande att kunskapen är situerad och ele-

vers uppfattningar samt förmågor är därmed sammanflätade med olika praktiker. Enligt Säljö 

(2000/2008) kan det exempelvis vara svårt att uttala sig om elevers tänkande eftersom det en 

elev säger inte är en direkt avspegling av vad denne tänker. Det vi möjligtvis kan få reda på 

via en intervju är vad individen just för tillfället uppfattat, finner rimligt, önskvärt eller kom-

mer på att svara. Han förtydligar vidare att det en människa säger alltid är kontextuellt be-

stämt, vilket betyder att svaret inte nödvändigtvis uppvisar begreppsförståelse eller tänkande. 

Tänkandet är så att säga, ”situerat och kan inte kopplas loss från sociohistoriska sammanhang 

och redskap (ibid. s.118). Schoultz (2000) menar dessutom att man ska förhålla sig kritiskt till 

tester vars syfte är att kartlägga naturvetenskaplig begreppsförståelse där eleven lämnas en-

sam att tolka frågorna. Elever behöver nödvändigtvis inte ha bristande kunskaper, det kan 

istället vara fråga om att frågekonstruktören och eleven tolkar frågorna på skilda sätt. Förfat-

taren berättar att del naturvetenskapliga studier använder sig av frågor i vardagliga samman-

hang för att se om eleverna kan använda sina kunskaper på verkliga problem. Ett sådant förfa-

rande försvårar dock ytterligare för eleven som själv måste hitta naturvetenskapens kontext 

när frågan presenteras i ett vardagligt sammanhang. Tanken är god men blir till ett hinder för 

eleven om inte intervjuaren finns tillhands som stöd i detta perspektivskifte (ibid.).   

 

Naturvetenskaplig begreppsbildning  

När vi nu känner till vanliga elevuppfattningar och olika sätt som de uttrycker sig kring feno-

men berör nästa fråga hur lärare kan stödja elevers naturvetenskapliga begreppsbildning. Den 

gemensamma nämnaren för samtliga skrifter som berör naturvetenskaplig begreppsbildning är 

framförallt att elever har tankar om naturvetenskapliga fenomen, även om de tenderar att vara 

av vardagskaraktär. 

Driver, Asoko, Leach, Mortimer, Scott (1994) menar att all lärande och undervisning inom 

naturvetenskap måste ta hänsyn till vilken typ av kunskap det är som ska läras ut. Författarna 

förklarar att naturvetenskapen är symbolisk till sin karaktär och socialt förhandlad. Det inne-

bär att naturvetenskapen är en socialkonstruktion, ett mänskligt påfund och ett sätt att tolka 

naturen med. De påpekar också att vardagliga representationer av naturliga fenomen skiljer 

sig mycket från de naturvetenskapliga modellerna och att detta behöver elever få syn på. 

Sjøberg (2010) förklarar att skillnaden mellan dessa två är att naturvetenskapen beskriver en 

idealiserad värld av verkligheten, medan vardagliga föreställningar utgår från ett vardagsspråk 

och beskriver världen så som människor upplever den. Författaren tar mekaniken som exem-

pel där den naturvetenskapliga förklaringen, abstrakt som det kan vara, bortser i första hand 

från friktion, luftmotstånd och tyngdkraft för att då och då lägga till dessa krafter. I verklighe-

ten skulle detta vara omöjligt eftersom alla krafter är alltid närvarande när man talar om rörel-

se. Intuitiva föreställningar behöver därmed inte vara felaktiga, utan de har en annan infalls-

vinkel och kan dessutom fungera bra i vardagliga situationer. Newtons mekanik är bara ett 

annat verktyg för att hantera verkligheten bättre vid en specifik situation. Det är detta vi i sko-

lan ska erbjuda elever – olika verktyg att hantera olika situationer samt förmågan att välja rätt 

verktyg vid rätt tillfälle. Eller uttryckt på ett annat sätt: ”Om hammaren är det enda redskap du 

behärskar uppfattar du lätt varje utmaning som en spik” (ibid. sid.412).  

Strömdahl (2006) har samlat några forskningsresultat om naturvetenskaplig kommunikation i 

skolan, där det framhålls att det ofta är skillnad på naturvetenskapens språk och det vardagliga 

språk som eleverna har erfarenhet av. Skillnaden mellan diskurserna innebär olika sätt att re-
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sonera och eleverna blandar ofta ihop dessa. Det medför att lärare och elever tenderar att tala 

förbi varandra. Lärare måste därför hjälpa eleverna att tolka och göra översättningar mellan 

naturvetenskapliga modeller och den verklighet dessa är till för att beskriva (ibid.). Även 

Helldén (1994) berör kommunikationens roll inom naturvetenskaplig begreppsbildning och 

beskriver hur ett ord kan för en elev ha en helt annan mening än den läraren kanske anar. Det 

gäller att som lärare känna till hur elever uttrycker sig om naturvetenskapliga fenomen och 

inte anta att ett svar är felaktigt. När elevers föreställningar tas på allvar blir det möjligt för 

dem att reflektera över sina sätt att uttrycka sig och därigenom utvecklas (ibid.). Sjøberg 

(2010) menar vidare att vissa ord som till exempel kraft, arbete, värme och energi har veten-

skapen till och med hämtat från vardagen. Att dessa ord, som elever använder i sin vardag fått 

en annan innerbörd i naturvetenskapliga sammanhang kan försvåra elevers begreppsförståel-

se. Om elever exempelvis säger att de ”utför arbete” trots att de sitter stilla med sina läxor, så 

är det inte ett felaktigt uttryck i vardagen. Däremot är det fel i ett naturvetenskapligt samman-

hang eftersom rörelse i någon form alltid är närvarande vid arbete. Naturvetenskapen kan en-

ligt författaren aldrig äga orden och påstå att dessa ord används fel i vardagliga sammanhang. 

Elever ska heller inte behöva förkasta sitt språk när de lär sig naturvetenskap, utan ska få hjälp 

med att se skillnaden utan att någon tillskrivs äganderätt till uttrycket. De bör istället motive-

ras att lära sig också naturvetenskapens språk och använda det i rätt sammanhang. När det 

gäller andra ord som enbart finns inom naturvetenskapen exempelvis kovalent bindning, pro-

toner och atomer är det viktigt att dessa införs i meningsfulla sammanhang och knyts an till 

existerande begrepp (ibid.).  

Eftersom det finns ett samband mellan elevers erfarenheter och mellan deras sätt att begripa 

och beskriva omvärlden menar Johansson och Rosén (1996) att vardagskunskaper och de na-

turvetenskapliga inte ska tillåtas tävla med varandra utan ska komplettera varandra. Ett sätt att 

stödja elever i sin kunskapsutveckling är därmed att tillvarata deras instinktiva tankar och 

därigenom närma sig de vetenskapliga begreppen. Elever behöver, som författarna ser på det, 

få stöd av läraren att ompröva sina tankestrukturer utan att egna erfarenheter upplevs som 

störande. Djupkunskaper nås genom elevaktiva arbetsformer där läraren bearbetar och bygger 

vidare från elevernas tidigare erfarenheter (ibid.). Läraren ska alltså inte se på elevers före-

ställningar som missuppfattningar som kan korrigeras med undervisning. Istället använder 

läraren elevens intuition och låter eleven i konstruktivistisk anda vara aktiv och undersöka 

fenomenet exempelvis via experiment. Däremot påminner Helldén (1994) att experimente-

rande i sig inte ger elever nya kunskaper. Elever bygger sina föreställningar på tidigare erfa-

renheter och tolkar nya situationer med hjälp av det de redan känner till. Därför behöver ele-

ver i samband med experimenten få höra andra förklaringsmodeller och få utmanande fråge-

ställningar. När läraren visar sitt intresse för elevers erfarenheter och lyfter fram olika synsätt 

visar sig fenomenet i ny dager. På det sättet får elever möjlighet att reflektera, diskutera och 

värdera sina egna föreställningar (ibid.). Genom att läraren använder anpassade uppgifter och 

ger återkoppling på elevens utsagor flyttas hela tiden gränserna för deras egen förmåga (Korp 

2003).  

Vikströms (2005) studie visar att elever kan, om de ges möjlighet att utveckla kunnande kring 

ett naturvetenskapligt begrepp. Hon betonar lärarens egen kompetens och förmågan att syn-

liggöra begreppet vara av betydelse för vilket lärande undervisningen resulterar i hos elever-

na. Frågan är således inte om elever kan lära sig komplexa naturvetenskapliga begrepp, utan 

om lärarna kan erbjuda eleverna denna förståelse. Framförallt handlar det om att läraren tror 

på elevers förmåga. Även Driver m.fl. (1994) tillskriver läraren ett stort ansvar i elevers na-

turvetenskapliga begreppsbildning. De menar att läraren inte bara ska inbjuda eleverna i na-

turvetenskapliga diskurser i sin undervisning - läraren måste också lyssna, reflektera över och 

följa det sätt eleverna håller på att tolka undervisningen. Utifrån denna information måste 

läraren sedan vidta nödvändiga åtgärder och författarna anser att ett sådant arbetssätt kan re-
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sultera i en lärande process även för läraren som blir med medveten om sin egen undervis-

ning. Pinarbas, Canpolat, Bayrakceken och Geban (2006) framhåller med stöd i sin studie att 

lärare bör vara medvetna om elevers förkunskaper och alternativa föreställningar inom olika 

naturvetenskapliga begrepp samt varför alternativa föreställningar uppstår. I studien används 

nämligen två skilda angreppssätt i undervisningssammanhang. I den ena behandlas alternativa 

föreställningar om naturvetenskapliga begrepp, som också fördes upp till diskussion tillsam-

mans med elever, medan den andra strategin inte gjorde det. Studiens resultat tyder på att en 

del elever behåller alternativa föreställningar kring kemiska begrepp, även efter genomgången 

undervisning. Det var dock eleverna i den förstnämnda gruppen som presterade bäst efter lek-

tionerna. Därför anser författarna att elever bör medvetandegöras om alternativa uppfattningar 

som kan finnas om olika naturvetenskapliga begrepp. De menar att när elever ges tid till att 

reflektera över andras och egna uppfattningar jämte naturvetenskapliga förklaringar genom att 

dessa diskuteras, underlättar det för dem att finna de naturvetenskapliga begreppen både rim-

liga och meningsfulla. 

De som enligt Eskilsson (2001) betonar enskilda aktiviteter vara viktiga i samband med läran-

de beskriver ofta att begreppsbildning sker genom förändring av tidigare föreställningar eller 

att dessa byts ut mot nya. De som i sin tur betonar lärandets sociala natur menar att elever lär 

sig nya sätt att tala om naturvetenskap. Det nya tar eleven till sig tillsammans med det gamla, 

vilket betyder att eleven behåller båda förklaringsmodellerna. Däremot väljer eleven beskriv-

ningsmodell beroende på vilken diskurs denne för tillfället deltar i (ibid.). Österlind (2006) 

menar att det är en vanlig tro att elever förändrar eller förnyar sina kunskaper efter att de egna 

föreställningarna ställts i konflikt med det naturvetenskapliga. Författarens studie tyder där-

emot på att elevers begreppsbildning inte alls handlar om att förändra eller förnya tidigare 

föreställningar. Elever verkar inte uppfatta lärares försök att skapa denna konflikt som en kon-

flikt. De söker dock ständigt sammanhang och mening i undervisningen. Svårigheter i natur-

vetenskap tycks bero på att elever inte får stöd med att skapa sammanhang av lärostoffet rela-

terade till de teoretiska begreppen. För att skapa samband mellan praktik och teori hade ex-

empelvis lärare i denna studie en lektionsserie med miljöfrågan som gemensam nämnare. Ele-

verna tolkade dock uppgifterna som enskilda problem och missade sammanhanget. De hade 

behövt stöd från läraren att se sambandet mellan begrepp och den verklighet de är till för att 

beskriva. Även emotionella aspekter spelar roll för elevers motivation för vilket sammanhang 

elever väljer att gå in i och vilket lärande som sker därefter. I studien deltar en flicka som blir 

väldigt engagerad i en miljöfråga och ifrågasätter politikers ageranden. Hon får inte stöd från 

läraren att ta reda på politikers bakomliggande motiv och utvecklar istället stark misstro mot 

dem. Det leder i sin tur till ett hinder för eleven att göra fler undersökningar i frågan(ibid.).  

 

Tillämpning av teorier i denna studie 

Innan jag går vidare till metodavsnittet vill jag avsluta bakgrunden med att förklara hur jag 

förhåller mig till de teorier och kunskapssyner som framkommit i bakgrunden. I undersök-

ningen kommer jag att ha två roller, en i form av forskare och en som undervisande lärare. För 

läsare av denna text innebär det en möjlighet att få inblick i hur en lärare använder teorier som 

redskap. Jag gör däremot inte anspråk på att komma med påståenden om att mitt sätt att an-

vända dessa teorier och genomförande av lektionsserien skulle vara det rätta sättet. Jag hoppas 

att denna undersökning bidrar till kunskap om hur det kan gå till.  

Som lärare anser jag att verkligheten är svår att beskriva ur enbart en synvinkel och därmed 

skulle det vara svårt att använda enbart en teori i arbetet. Därför kommer både variationsteorin 

och den sociokulturella att användas som verktyg i undervisningen och jag ser dem som kom-

plement till varandra. Variationsteorin är användbar i frågor som berör undervisningens inne-

hållsliga aspekter d.v.s. vad frågorna. Vad är kritiskt att urskilja i det valda begreppet för just 
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denna elevgrupp? Hur skapar jag sammanhang för eleverna så att de kan se samband mellan 

teori och praktik? Det sociokulturella perspektivet kommer med i bilden genom att betona 

språkets betydelse för kunskapsutvecklingen och besvara hur undervisningen kan gå till. Ele-

verna erbjuds det naturvetenskapliga språket och inbjuds att samtala om begreppet tillsam-

mans med andra, parvis, gruppvis och i helklass. De får stöd av mig genom att jag gör över-

sättningar mellan det naturvetenskapliga språket och det vardagliga som elever eventuellt an-

vänder. När det gäller elevers olikheter ska hänsyn tas till de fyra F:n i lektionsserien. Kun-

skapsbedömningen ska vara allsidig samt ske med metoder så att elever får visa sina förmågor 

på olika sätt. Det ska inte bara vara det skriftliga ordet som bedöms. För att nå målen måste 

man känna till dem och därför måste jag i enlighet med Skolverkets (2010) riktlinjer utforma 

mål och bedömningskriterier och vara tydlig om dem, så att eleverna vet vilka förväntningar 

ställs på dem. Återkoppling kan dessutom vara mer givande för elever om den är tydligt inrik-

tad mot målen. 

Som forskare är jag intresserad av elevens livsvärld och deras sätt att se på lösningar och 

blandningar. Intervjun kan på så vis ha ett fenomenologiskt utgångsläge men då elevers svar 

tolkas är fenomenografin ett användbart verktyg. Jag är intresserad av att veta vilka kvalitati-

va skillnader som finns i elevers sätt att uppfatta och samtala om fenomenen. Fenomenografin 

erbjuder ett sätt att kategorisera dessa i variationer av erfaranden. Det sociokulturella synsättet 

påminner dock att resultaten inte kan frånkopplas från sitt sammanhang utan är situerat. Inter-

vjuerna ska heller inte vara en testsituation som Schoultz (2000) varnade för. Det intressanta 

är inte veta vad elever kan i en papper och penna situation, utan så långt som möjligt komma 

åt förståelsen och uttryckssätten. Då elever uttrycker sig kring ett fenomen kan elevers före-

ställningar skymta fram och språkbruket som används blir möjlig för både läraren och eleven 

att reflektera över.  

När Eskilsson (2001) beskrev två olika syner på begreppsbildning uppfattade jag att den första 

utgick från den individuella och den andra ur den socialkonstruktivistiska synen på kunskap. 

Österlind (2006) beskrev i sin tur den fenomenografiska formen av konstruktivism då sam-

manhanget betonas mer där. Vilket av dessa förhållningssätt man än väljer som lärare i sin 

undervisning anser jag att elevers föreställningar och sätt att uttrycka sig kring ett fenomen 

alltid är av intresse.  För att leda elever mot ett visst mål måste jag veta var de befinner sig 

just nu och fundera över hur vi ska gå vidare. I denna studie görs allt detta men även ett un-

dervisningsförsök där elever leds mot att nå vissa mål. Därför skulle min studie kunna vara av 

intresse för alla läger oavsett syn på kunskap och elevers begreppsbildning.  
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Metod 
Undersökningens inriktning  
Den som är intresserad av att förstå ett fenomen eller beskriva människans subjektiva livs-

värld sysslar med en kvalitativt inriktad undersökning. Fokus ligger på människors föreställ-

ningar och forskarens frågeställning fungerar som ett stöd i att tolka och se mönster i deras 

upplevelser och erfarenheter (Trost 2001). Syftet och frågeställningen i denna undersökning 

handlar om just hur elever uppfattar, uttrycker och utvecklar kunskap kring ett naturveten-

skapligt begrepp. På något sätt ska lärare kunna se, värdera och bedöma det kunnande som 

kommer till uttryck hos elever samt använda denna information för att påverka dessa med 

undervisning. Alltså har även denna undersökning en kvalitativ orientering då människor stu-

deras så som Backman (2008) förklarar, i nära och autentiska situationer där verkligheten ses 

vara subjektiv samt en ” individuell, social och kulturell konstruktion” (sid.53).   

 

Informationshämtande metoder  

Undersökningens forskningsfrågor besvaras via elevintervjuer. De elever som fick undervis-

ning av mig intervjuades dessutom två gånger, en gång före och en andra gång efter lektions-

serien. Det gjordes för att kunna utvärdera hur väl jag lyckats leda elever mot uppsatta mål 

och hur elevers förförståelse kan förändras med undervisning. 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun 

För att få kännedom om hur elever uttrycker sig kring ett fenomen blir det nödvändigt att 

samtala med dem. Även om tänkande i sig inte går att fastställa genom samtal så kan uppfatt-

ningar framträda bättre när elever inte lämnas ensamma i att visa sitt kunnande (Schoultz 

2000).  Därför har jag genomfört kvalitativa intervjuer som enligt Kvale (1997/2008) innebär 

att forskaren intar rollen av resenär som undersöker ett visst landskap genom att samtala med 

dess lokala invånare. Resan kan förutom ny kunskap skänka resenären nya insikter och avslö-

ja värden som tagits förgivna i dennes hemtrakter. Även befolkningen börjar reflektera över 

sina livsvärldar då dessa blir tillfrågade om den. I dialogen mellan människor skapas enligt 

författaren en djupare förståelse och insikt för de fenomen konversationen handlar om. Den 

kvalitativa forskningsintervjun tar fasta på just detta och präglas av en konstruktiv kunskaps-

syn. Kunskapen är inte given i den yttre världen utan skapas i samtal och samspel mellan 

människor. Författaren anser att intervjun ändå skiljer sig från ett vardagligt samtal eftersom 

intervjuaren ställer definierade frågor och det är därför inte ett samtal mellan jämbördiga par-

ter. Det är forskaren som presenterar temat för intervjun och senare gör en kritisk granskning 

av den intervjuades svar. Kvale (1997/2008) förtydligar att forskaren deltar i samtalet men 

försöker inte påverka intervjuarens syn på ämnet så som är brukligt i vardagliga sammanhang. 

I stället handlar det om att sätta sina egna åsikter åt sidan och i mesta möjliga mån inta den 

intervjuades perspektiv. Först då kan intervjuresultat användas, granskas och beskrivas för 

andra. I fenomenologisk anda handlar det om att ” komma fram till förutsättningslösa be-

skrivningar” av det undersökta fenomenet (ibid. sid.59). 

 

Elevtexter 

Jag hade till lektionsserien även utformat ett ”kemihäfte” (se bilaga 2) som eleverna arbetade 

med skriftligt. I ”Kemihäftet” hade jag tillagt strävansmål, uppnåendemål samt konkretiserade 

mål och eleverna fick genom den arbeta med frågor som skulle stödja dem att nå målen för 

undervisningen.  Häftet fungerade som ett stöd i att följa elevernas utveckling och jag följde 

kontinuerligt upp elevernas arbete genom att tillfoga kommentarer mellan de olika lektions-
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tillfällena.  Häftet fungerade också som ett underlag att finna viktiga frågor gällande det valda 

begreppet att lyfta i helklassdiskussioner. Under hela lektionsserien använde jag alltså elever-

nas arbeten för att hitta det som behövde synliggöras just för dem och elevgruppen inbjöds att 

reda ut frågor om ”lösningar och blandningar” tillsammans med mig.  

 

Lektionsseriens utformning - Learning study 

När jag planerade lektionerna inspirerades jag av en modell som Marton (2005) kallar för 

learning study. Det är en metod som stödjer lärare att mer systematiskt arbeta för att uppnå 

pedagogiska mål. Metoden som grundar sig på variationsteorin och handlar enligt Holmqvist 

(2006) om att läraren medvetandegör sig själv om, vad som krävs av elever att lära sig ett 

visst innehåll. Det görs genom att kartlägga kritiska aspekter kring innehållet och den förförs-

tåelse som finns i klassrummet. Författaren menar att när lärare gör detta och använder infor-

mationen i undervisningen kommer det resultera i en mer långsiktig förståelse hos eleverna. 

Därför valdes detta upplägg i planerandet av lektionsserien vars steg Marton (2005) samman-

fattar på följande sätt:  

 Välj och karakterisera de mål som skall uppnås. Dessa skall utgöras av förmågor eller 
värderingar som det är meningen att utveckla under en eller flera lektioner. 

 Ta reda på i vilken utsträckning eleverna har utvecklat dessa förmågor eller värde-
ringar redan innan undervisningen börjar. 

 Utforma en lektion eller en serie lektioner som syftar till att utveckla dessa förmågor 
och värderingar. I planeringsarbetet skall hänsyn tas till elevernas förkunskaper, lä-
rarnas tidigare erfarenheter av att arbeta med/de/ aktuella målen samt forskningslitte-
raturen. 

 Genomför lektionen eller lektionerna enligt planen. 

 Utvärdera lektionen eller lektionerna för att se i vilken utsträckning eleverna har ut-
vecklat de förmågor eller värderingar som var lärandets mål. 

 Diskutera, dokumentera och kommunicera syftet, målet, tillvägagångssättet och de 
erhållna resultaten (sid. 107). 

Modellen erbjuder dels ett sätt att följa elevers kunskapsutveckling men också hur lyckad un-

dervisningen varit. Därför anser jag att ovanstående steg som följdes i denna undersökning är 

helt i linje med forskningsfrågan: Hur kan elevers uppfattningar och uttryckssätt om begrep-

pet förändras genom undervisning?  

Efter att ha satt mig in i betydelsen av det kunnande som uttrycks i styrdokumenten och vad 

tidigare forskning lyft fram som vanliga elevuppfattningar utformade jag ett syfte, tre delmål 

och bedömningskriterier för kommande lektioner. Därmed var jag redan innan intervjuerna 

och lektionsserien väl insatt i vad undervisningen skulle åstadkomma samt vilka aspekter i det 

valda begreppet som var kritiska för elevers förståelse. Syftet med lektionsserien var att elever 

skulle utveckla kunskap om och förmågan att uttrycka sig på ett naturvetenskapligt sätt om 

det som sker på mikronivå då ämnen löser/blandar sig. De skulle även erbjudas möjlighet att 

få insikter om hur det valda begreppet påverkar naturen och olika organismer. Delmålen (se 

bilaga 3) illustrerar det jag siktade på att synliggöra för eleverna med min undervisning och 

vad eleverna senare förväntades kunna. Jag ville bland annat att eleverna skulle:  

 Beskriva skillnaden mellan lösning och en blandning genom att använda naturveten-
skapliga ord. I beskrivningen skulle eleven även kunna växla mellan makro- och mik-
ronivå och se skillnad på ämnena och dess beståndsdelar. De skulle ha nått insikt om 
att atomer och molekyler bygger upp ämnen, inte att dessa finns inuti ämnen. 

 Känna till att ämnen som löser sig med varandra beror på ”lika löser lika” principen 
och gör det oavsett om värme eller omröring tillförs eftersom atomer är i ständig rö-
relse.  
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 Känna igen en lösning från en blandning och kunna sortera dessa i både fastform och 
vätskeform.  

 Ge exempel på hur lösningar och blandningar kan separeras från varandra. 

 Se vattnets roll som lösare i naturen och kunna göra en koppling till näringskedjor där 
växter, djur och människan ingår.  

 

Det är enligt Skolverket (2010) inte tillräckligt om lärare vid en bedömningssituation enbart 

jämför elevers prestationer mot vissa kriterier eller mål, eftersom det i så fall inte säger något 

om ”på vilken nivå eleven presterar” (sid.1). Det måste därmed finnas tydliga kravgränser 

som beskriver hur väl elever förväntas prestera i förhållande till kunskapsmålen (ibid.). Be-

dömningskriterierna (se bilaga 4) som jag utformade följde därför en beskrivning för när ele-

verna kunde sägas uppvisa kvalitativa skillnader i förmåga och resultera i: ett mycket gott ut-

fall, ett gott utfall, acceptabelt utfall, icke godtagbart utfall. Efter den genomgångna lektions-

serien användes bedömningskriterierna för att undersöka hur väl jag med undervisningen 

lyckats leda eleverna att uppnå delmålen och på vilken nivå elevers prestationer befann sig i 

relation till de uppsatta målen.  

Som ett led i att följa, bedöma och värdera elevers kunskapsutveckling lades även stor vikt 

vid att eleverna själva skulle vara medvetna om vilka mål varje lektionstillfälle syftade till och 

hur målen skulle nås. Till detta har jag tagit stöd från Black & Williams (1998) recept för hur 

lärare kan arbeta för att uppnå hög måluppfyllelse bland eleverna. De menar att följande steg 

måste uppfyllas: 1. Krav och förväntningar måste vara tydliga för eleven. 2. Bedömningen ska 

vara kopplad till specifika mål. 3. Återkoppling är relevant och tydligt inriktad mot målen. 4. 

Eleven får övning i själv- och kamratbedömning.  

När lektionsserien inleddes fick eleverna exempelvis delta i diskussioner om målen för under-

visningen (se kemihäfte bilaga 2 ”Mål för No lektionerna med Suvi”), hur dessa skulle upp-

nås, komma med önskemål och ta del av de olika sätt gruppen beskrivit experimenten under 

förintervjuerna. Jag ville ge eleverna återkoppling på det som framkommit vid de inledande 

intervjuerna och besvara de tre frågorna: Vart ska jag? Var är jag nu? Vart ska jag sen? som 

Hattie & Timperley (2010) ansåg underlätta för elevens kunskapsutveckling. Under arbetets 

gång fick eleverna även återkoppling av mig i sina ”kemihäften”, där jag tillfogade framåtsyf-

tande kommentarer så att eleverna visste vad de uppnått och skulle behöva göra härnäst för att 

nå alla mål. Vid gruppredovisningarna (se bilaga 10 lektion 6 och 7) fick de feedback på hela 

arbetsprocessen samt tips på vad de fortsättningsvis skulle kunna tänka på. För att ytterligare 

medvetandegöra eleverna om sin egen kunskapsutveckling hade jag vid den avslutande inter-

vjun med elevernas häften där de beskrivit sin förförståelse för innehållet samt en samman-

ställning av elevgruppens svarskategorier från första intervjun. Eleven fick tillsammans med 

mig jämföra vad och hur denne tidigare pratat kring lösningar och blandningar jämfört med 

andra intervjutillfället efter undervisningen.  

 

Genomförande 
Undersökningspersoner och urval 

Deltagarna i undersökningen går på en f-6 skola i Norrbotten som jag praktiserade vid i fem 

veckor. Jag kontaktade skolan och min handledare i god tid innan denna period för att disku-

tera hur undersökningen skulle gå till samt vilka elever som skulle intervjuas. Ett informa-

tionsblad (se bilaga 5) om projektet och blanketter om föräldrars samtycke för intervjuerna (se 

bilaga 6) skickades därefter till skolan. Då praktikperioden startade hade tre lärare valt att 

ställa upp med sina elever och jag hade klartecken att intervjua så många elever jag ville i en 

förskoleklass, år 4:a och år 6:a. Eftersom jag inte hade inflytande över vilka lärare som valde 

att medverka i undersökningen med sina elever, valdes de deltagande klasserna enligt vad 
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Patel & Davidsson (1991/2003) kallar för tillgänglighetsprincipen. Däremot försökte jag på-

verka valet av individer som skulle delta i intervjuerna. Backman (2008) menar att i traditio-

nella undersökningar väljs undersökningspersoner med statistiska metoder. Kvalitativa under-

sökningar använder i sin tur andra urvalskriterier, där förståelse och insikt är ledord. Jag sökte 

en sammansättning av intervjupersoner som skulle kunna representera de olika sätt som finns 

att förstå begreppet lösningar och blandningar i varje klassrum. Lärarna fick veta att jag ville 

hitta så många olika svarskategorier som möjligt och sökte därför elever som verkar vara helt 

olika varandra. Det rörde sig inte om elever som anses vara ”svagpresterande” eller ”högpres-

terande”, utan elever som jämfört med varandra verkar ha olika bakgrund, erfarenheter och 

sätt att resonera kring problem. Vidare urval skedde således i samråd med samtliga klassföre-

ståndare eftersom jag inte kände eleverna sedan förut. Av 70 elever valdes 24 elever (8 elever 

från varje årskull) att delta i intervjuerna.  

 

Intervjuguide 

Kvale (1997/2008) menar att en intervjuguide ska utformas så att den både tematiskt bidrar 

till kunskapsproduktionen och dynamiskt skapar en god samverkan mellan intervjuare och 

den intervjuade. Efter att ha tagit del av tidigare forskning om vanliga elevuppfattningar och 

tolkat styrdokumenten försökte jag tematisera intervjufrågor (se bilaga 1) som skulle med 

hjälp av olika experiment ta reda på:  

 hur elever uttrycker sig kring lösningsprocessen jämfört med ämnen som blandar sig 
och om de kunde beskriva detta i mikronivå,  

 ansågs omrörning eller värme krävas för att något ska lösa sig,  

 om synen på materia verkar vara statisk,  

 ifall elever ser skillnad på ämnen och dess minsta beståndsdelar,  

 om enbart fasta ämnen anses kunna lösas med vatten,  

 ifall de kunde ge förslag på hur lösningar och blandningar kan separeras/sorteras och 
om de såg någon koppling från löslighet till vatten som lösare i naturen.  

För att skapa en dynamisk intervjusituation har jag tagit del av det Kvale (1997/2008) anser 

behöver göras för att intervjupersonen ska känna sig motiverad att tala. Framförallt måste 

intervjuaren bygga upp en trygg atmosfär för den intervjuade. Inledningsvis behöver den in-

tervjuade få höra det generella syftet med intervjun och få förklarat hur ljudupptagningar och 

anteckningar ska användas. Under själva intervjun ska intervjuaren enligt författaren visa sitt 

intresse och vara lyhörd på det som sägs och kunna återge samt hänvisa tillbaka till sådant 

intervjupersonen sagt tidigare. Intervjufrågorna ska vara korta, lätta att förstå och ha utgångs-

punkt i konkreta händelser. Författaren menar vidare att varför frågor kan för den intervjuade 

kännas som ett förhör och bör därför undvikas. När intervjun avslutas måste intervjuaren ge 

feedback på något som varit lärorikt för undersökningen och den intervjuade behöver få chan-

sen att kommentera detta (ibid. ). Jag fann också inspiration på hur elevers initiala svar kan 

följas upp genom att ta del av intervjuteknik som enligt Kvale (1997/2008) syftar till att 

”klargöra de innebörder som har betydelse för projektet, erhålla ett förtydligande av de utta-

landen som görs, för att därigenom få en mer tillförlitlig utgångspunkt för den senare analy-

sen.”(sid. 125). Några exempel på frågeteknik som användes av mig kallas för inledande frå-

gor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, strukturerande frågor, indirekta frågor, tolkande 

frågor samt tystnad (ibid. se. Tablå 7.1 sid.124-125).  

När man vill ta reda på vilka olika föreställningar som kan finnas kring ett ämne i en barn-

grupp anser Doverborg & Pramling (2000) att barn ska behandlas som de unika individer de 

är. Intervjuaren kan styra samtalet att handla om samma begrepp med alla elever men låter 

följdfrågorna skilja sig beroende på de svar den intervjuade ger. Poängen är att få fram elevers 

egna resonemang och därför kan inte intervjuaren ställa samma frågor, på samma sätt till alla 
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(ibid.). Patel & Davidson (2003) menar att intervjuer kan anpassas utifrån de svar som ges och 

kallar tillvägagångssättet för öppna och ostandardiserade frågor. Inspirerad av detta har inter-

vjun visserligen styrts mot att handla om ”lösningar och blandningar”, där jag dessutom pre-

senterat experiment för elever i samma ordning men intervjumallen följdes inte slaviskt. In-

tervjufrågorna bör ses som exempel på frågor som kunde ställas eftersom jag varken ställde 

dem på samma sätt eller behövde ställa samtliga frågor till alla. Det fanns heller ingen be-

stämd ordning för frågorna vid varje experiment och därmed hade intervjun låg grad av struk-

turering (ibid.). På så sätt kunde jag anpassa frågorna efter situationen och elevens utsagor.  

Då Trost (2005) menar att barn kan ha svårt att hålla koncentrationen om intervjun tar för lång 

tid, såg jag till att intervjuerna inte varade längre än 10-20 minuter och gav eleverna möjlighet 

att avbryta när helst de ville.  

 

Testgrupp  

Det var hos eleverna i år 4 som jag genomförde praktikperioden och undervisningsförsöket. 

För att kunna följa samtliga elevers kunskapsutveckling intervjuades samtliga 22 elever i den-

na klass både före och efter undervisningen men enbart 8 av dem användes för att jämföra de 

olika åldersgruppernas intervjusvar. De inledande 14 intervjuerna användes som testgrupp 

eftersom Patel & Davidsson (2003) menar att en intervjumall bör testas på en representativ 

grupp före själva undersökningen. Jag provade olika strategier genom att exempelvis presen-

tera frågor och experiment på skilda sätt, intervjuade med eller utan bilder, intervjuade par-

vis/enskilt och använde olika experiment. Utifrån testgruppens svar valdes de experiment och 

bilder som verkade stödja elevernas resonemang och höll fokus på samtalets innehåll. På så 

sätt samlade jag också erfarenhet och var mer förberedd att intervjua de elever som skulle 

delta i själva undersökningen.  

 

Intervju med hjälp av bilder och experiment 

Doverborg & Pramling (2000) menar att användning av artefakter som bilder, eller böcker i 

samtal med barn stödjer dessa att fokusera på det bestämda innehållet så att bägge samtalspar-

ter pratar om samma sak. Därför fick eleverna se olika experiment (1 sockervattenlösning, 1 

karamellfärgslösning, 1oljevattenblandning, 1 müsliblandning). Eleverna skulle i samband 

med experimenten beskriva sin uppfattning om vad som sker då olika ämnen kom i kontakt 

med varandra.  De ombads även sortera experimenten utifrån hur ämnena reagerat med var-

andra. Jag använde även en bildserie (se bilaga7) över en lösningsprocess för att se om ele-

verna kopplade samman deras beskrivning av begreppet med skeendet på bilderna. För att 

undvika att eleverna styrdes av bilden i sina utsagor fick de se bilden först efter det att de be-

skrivit sin uppfattning och sorterat experimenten. I frågan om hur löslighet eventuellt påver-

kar naturen och människan använde jag en bild med vattnets kretslopp i naturen som stöd (se 

bilaga 8). Där kunde eleven se att vatten finns på många olika platser i naturen. I efterinter-

vjuerna fick eleverna även se bilder på nya lösningar och blandningar i både vätskeform och 

fast form (se bilaga 9). Det gjordes för att se om eleverna även kunde sortera andra lösningar 

och blandningar än de som framkommit i undervisningen. Eleverna hade även vid samtliga 

intervjuer möjlighet att ta hjälp av papper och penna för att beskriva skeendet.  

 

Ljudupptagning och transkribering 

Intervjun kan riskera att tappa sitt flyt om intervjuaren måste anteckna och ställa frågor samti-

digt. Om intervjuerna istället spelas in underlättar det för intervjuaren att koncentrera sig på 

intervjupersonens svar och ställa relevanta följdfrågor (Kvale 1997/2008). Därför valde jag att 
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spela in intervjuerna på diktafon. Tack var detta blev det också möjligt att i efterhand höra om 

jag förstått eleven rätt, om denne fått tillräckliga följdfrågor eller om jag ställt ledande frågor. 

Doverborg & Pramling (2000) påminner dock om att intervjuaren måste skapa en relation 

med barn som bygger på förtroende. Därför var jag noggrann med att betona frivilligheten i 

elevernas deltagande och varför jag ville få spela in samtalen. Även om jag fått tillstånd av de 

vuxna, blev samtliga elever tillfrågade om de själva ville delta i intervjun och om samtalen 

fick spelas in. De fick valmöjligheten att intervjuas utan diktafon. Alla tillfrågade ville delta 

och en elev valde att bli intervjuad utan att samtalet spelades in. En av intervjuerna dokumen-

terades därför skriftligt.  

Kvale (1997/2008) menar att då ljudinspelningar skrivs över i textform blir det lättare att få 

överblick över intervjuresultaten vilket också underlättar analysarbetet.  Han anser vidare att 

en litterär stil är att föredra då intervjupersonens berättelse skrivs ned. Därför har jag valt att 

inte återge intervjuerna i ett ordagrant talspråk vid transkriberingen men har ändå försökt 

fånga det ursprungliga budskapet.  

På grund av antalet genomförda intervjuer och tiden det tar att transkribera i relation till den 

tid jag haft till mitt förfogande, har jag varit tvungen att göra en del prioriteringar. Eventuella 

utsvävningar från ämnet utelämnades när ljudinspelningar skrevs ned, eftersom sådant enligt 

min bedömning inte påverkade resultatet. Jag märkte också att det inom samtliga åldersgrup-

per fanns svarskategorier som var återkommande hos flertalet elever i testgruppen. Därför 

valde jag att inte transkribera samtliga av de intervjuer som var så snarlika att de hamnade i 

samma kategori. Testgruppens svar i år 4 transkriberades exempelvis aldrig helt men jag ville 

ändå följa deras kunskapsutveckling i undervisningsförsöket. Av den orsaken gjordes enbart 

en sammanställning av dessa intervjusvar med hjälp av de tidigare beskrivna punkterna för 

intervjuguidens syfte (se sid.24). Jag lyssnade igenom intervjuerna och fyllde i kommentarer 

på hur eleven svarat kring varje punkt.  

 

Analys och bearbetning av data 

Holmqvist (2006) menade ju som tidigare nämnt att när lärare är medvetna om det som är 

kritiskt för elevers förståelse inom ett visst lärandeinnehåll ökar möjligheterna att synliggöra 

detta för eleverna.  Carlsson (2002) påpekade också i bakgrunden att det krävs ökade kunska-

per om skilda synsätt gällande ett lärande objekt för att bättre förstå och utveckla elevers lä-

rande. Av denna anledning har jag i undersökningen försökt ringa in kritiska aspekter med 

stöd från tidigare forskning och styrdokument samt via elevintervjuer utforma svarskategorier 

som speglar kvalitativa skillnader i uppfattningar som kan finnas i elevgrupperna. Vid bear-

betning av data och analys har undersökningen därmed inspirerats av den fenomenografiska 

forskningsansatsen. Carlsson (2002) menade ju att denna ansats genomsyras av en tro på det 

finns kvalitativa skillnader i människors uppfattningar och förståelse av omvärlden. Det är 

just detta Marton & Booth (2000) beskrev att fenomenografin söker att kartlägga, nämligen 

kritiska aspekter som resulterar i kvalitativa skillnader i uppfattningar. I arbetet med att ta 

fram olika kategorier av elevsvar fann jag Nordlabmaterialet (2003) vara en inspirationskälla. 

Där beskrevs som redan nämnt i bakgrunden vanliga svarskategorier när elever tillfrågats om 

ett skeende där socker löses i vatten och hur elever med dessa uppfattningar förklarar feno-

menet. Kategorierna kallades för fysikalisk transformation från fast till flytande och kemisk 

transformation av det ämne som löses. Utöver detta återfinns hos många elever ett statiskt 

materiebegrepp som redan nämnt av Andersson (2001) kan uttydas beroende på hur eleven 

förklarar lösningsprocessen. Kännedom om dessa förklaringssätt innebar att jag vid intervju-

erna kunde höra efter om eleverna samtalade så som Andersson (2001) beskrivit. 
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Uljens (1989) beskriver att den fenomenografiska forskaren bearbetar sitt material genom att 

söka efter betydelsefulla uttalanden för forskningsfrågorna i det transkriberade materialet. 

Uppmärksamheten ligger i att finna det som är meningsbärande för uttalandena oberoende av 

vilka personer som representerar dem. Det är istället meningsinnehållet som jämförs i förhål-

lande till den kontext de existerar i. När forskaren analyserar jämför denne likheter och skill-

nader i intervjusvaren och arbetet kommer, enligt författaren, leda till att forskaren ser särskil-

da karakteriseringar som slutligen resulterar i så kallade beskrivningskategorier (ibid.). Inspi-

rerad av detta förde jag ljudfilerna över till en dator. Rådata bearbetades genom att jag först 

lyssnade igenom intervjuerna och försökte lyssna efter likheter och skillnader i elevers utsa-

gor. Jag försökte bilda mig en uppfattning om vad elever svarat och hur de svarat. Därefter 

påbörjade jag arbetet med att transkribera intervjuer för att kunna göra en sammanställning av 

elevers svar. Till sammanställnigen använde jag intervjuguiden som stöd. Dess syfte var ju att 

få fram elevernas syn och sätt att uttrycka sig kring det valda begreppet. För att kunna värdera 

och bedöma intervjusvaren användes de därför i metoddelen beskrivna punkterna (se sid 24). 

Det har tillsammans med tidigare forskning underlättat vid sammanställning och sortering av 

intervjusvaren i olika beskrivningskategorier samt i att få överblick över elevgruppernas sam-

lade kunnande. Jag har valt att tillfoga sammanställningarna för varje åldersgrupp som bilagor 

(bilaga 11-15) som visar hur jag bedömt och värderat intervjusvaren. I resultatdelen lyfts en-

bart vissa exempel för att illustrera hur elever inom de olika beskrivningskategorierna uttryckt 

sig.   

När lektionsserien avslutats gjordes samma procedurer och resultatet från efterintervjuerna 

kunde jämföras med förintervjuerna. Efter detta blev det också möjligt att jämföra elevernas 

resultat mot det jag med undervisningen avsett erbjuda eleverna. 

 

Sammanställning av datamaterial 
Undersökningens tyngdpunkt ligger på elevintervjuerna som resulterade i cirka 494 minuter 

inspelat material och 96 sidor transkriberingar. Testgruppens intervjuer transkriberades inte 

men sammanställningarna slutade på 28 sidor anteckningar. 

 

Sammanfattning av genomförandet 
När testgruppen intervjuats och intervjumallen testats, intervjuades resterande åldersgrupper 

under vfu-perioden. För att möjliggöra en jämförelse av de olika elevgrupperna med varandra 

transkriberades de inspelade intervjuerna och jag gjorde en sammanställning av elevers svar i 

olika beskrivningskategorier. I jämförelsen tittade jag efter hur de olika åldersgrupperna ut-

tryckte sig kring begreppet.  Vilka kvalitativa skillnader eller likheter i uttryckssätt och förstå-

else fanns det i de olika åldersgrupperna? Såg det till exempel ut att finnas någon progression 

med ökad ålder?  

Intervjuresultaten från eleverna i år 4 användes tillsammans med testgruppens svar som un-

derlag för planering av en lektionsserie. Delmålen som utformats i enlighet med styrdokument 

och tidigare forskning av elevuppfattningar kom att justeras något för att passa elevgruppen. 

Därefter genomfördes en lektionsserie på 7 lektioner (se bilaga 10). När lektionsserien avslu-

tats intervjuades samtliga elever en andra gång. Det gjordes för att kunna utvärdera undervis-

ningens effekter och besvara frågan: Hur kan elevers uppfattningar och uttryckssätt om be-

greppet förändras genom undervisning? Resultaten jämfördes med delmålen och bedöm-

ningskriterierna som jag utformat.  
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Tidsplan över undersökningens genomförande 

Ht. 2010 - Vt. 2011 
 

September: 

Val av examensar-
bete och pm 
skrivs. 

Möte med Vfu-
handledaren som 
vidarebefordrar 
information om 
studien till skolan 
samt ansökan om 
föräldrars sam-
tycke.   

Pm lämnas in. 

 

Oktober: 

PM godkänds och 
handledare  
kontaktas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

November: 

Rapport- 
skrivning  
och transkribering 
av intervjusvar. 

December: 

Rapport- 
Skrivning, 

transkribering och 
analys  

 

(jmf. av åldersgrup-

per) 

 

 

Januari: 

Rapport- 
skrivning och 
analys 

 
 
(jmf. av för-
intervjuer med 
efterintervjuer 
 år 4. Analys av 
elevtexter).   

Februari: 

Rapport- 
skrivning och analys 
 
 
 
 
Examensarbetet  
lämnas in 

 

 

 

Detaljschema under praktikperiod. 

V.39 

 

Intervju med ”test-
grupp” samt reste-
rande elever i år 4. 

V.40 

 

Intervjuer med 
elever i år 4 forts. 
 

 
Intervjuer med 
elever i förskole-
klass. 
 

V.41 

 

Intervjuer med 
elever i förskole-
klass 
 

Lektion 1, 2, 3 med 
elever i år 4 

V.42 

 

Intervjuer  
med elever i år 6. 
 
 
 
Lektion 4, 5 och 6 
med elever i år 4.  

V.43 

 

Lektion 7 med ele-
ver i år 4. 
 

 
Avslutande inter-
vjuer med elever i 
år 4.   

 

 

 

 

Transkribering (8 av 22) samt sammanställning av testgruppens 
svar i år 4. Planering av lektionsserie. 

Praktik: V.39-43 
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Resultat 
Resultatet presenteras i två delar. I första delen redovisas de beskrivningskategorier jag sett i 

de olika åldersgrupperna. Fokus ligger alltså på första forskningsfrågan: Hur uppfattar och 

uttrycker sig elever i förskoleklass, år 4 och år 6 om ”lösningar och blandningar”? I den andra 

delen redogörs för vad efterintervjuerna visar att undervisningsförsöket resulterat i hos elever 

i år 4. Där besvaras alltså den andra forskningsfrågan: Hur kan elevers uppfattningar och ut-

tryckssätt om begreppet förändras genom undervisning?  

 

Resultat del 1  
Förskoleklassen 
I förskoleklassen fann jag 3 olika sätt att uppfatta och uttrycka sig kring begreppet lösningar 

och blandningar, kategori A, B och C. Kategori C får 2 undergrupper då elever anser att det 

sker olika saker med karamellfärg men delar åsikt i övrigt. Jag har placerat kategorigrupp B 

och C nära varandra för att illustrera att eleverna inom bägge kategorier talar mycket om äm-

nenas egenskaper. Däremot anser de att olika saker sker med exempelvis socker och färg i 

vatten.   

 

  

  

 

  

 

 

Den som vill följa och se hur jag värderat och bedömt förskoleklassens intervjusvar och sam-

lade kunnande mer utförligt rekommenderas att ta del av bilaga 11 innan vidare läsning. 

 

Kategori A, ämnena är alltid intakta, även efter sammanblandning:  

Elever inom denna kategori beskriver att det sker ingenting med vare sig sockret eller kara-

mellfärgen i kontakt med vatten. De blandas bara. När de tillfrågas om hur det kommer sig att 

vissa ämnen blandas som socker och karamellfärg medan andra blandas som olja, är de vanli-

gaste svaren att oljan innehåller luft eller är lättare. Att ett ämne som sockret ändå kan bli 

osynligt förklaras av en elev på följande sätt: 

Jag undrar vad som hände med sockret när det kom i vattnet? 

Eleven: Jag tror inte det har hänt något med det. Sockerbitarna simmar runt i 

vattnet och sen kommer det att sjunka.  

Det har alltså inte hänt något med sockret men, jag undrar hur det kommer sig 

att jag inte ser sockret. Det verkar osynligt.  

Eleven: Det är för att vattnet har blött ned det men det har inte hänt något.  

Men, det har blivit blött då har det väl hänt något? 

Eleven: Ja, det händer inget.  

Åh, nu måste du hjälpa mig för jag klurar på det här att det inte har hänt nå-

got men att det ändå har blivit osynligt.  

Färgen 

delas . 
 

Färgen 

i ett med 
H2O 

Kategori A 

 

Ämnena är alltid 

intakta, även efter 

sammanblandning. 

Kategori B 

 

Löslighet och bland-

ning beror på ämnets 

egenskaper. 

 

En del ämnen smäl-

ter andra inte. 

Kategori C 

 

Ämnen som sjunker 

sönderdelas - det som 

flyter behåller sin 

form.  

 

Sockret sönderdelas  
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Eleven: Men, sockret har inget färg och inte vattnet heller.  

Sockret är väl lite vitt till en början? 

Eleven: Jo, men när den är blöt så syns det inte. Men det händer inget. 

Menar du att det går som inte sönder eller blir flytande eller något sådant? 

Eleven: Nej, det händer inget. Fast jag kan ju slå sönder sockret så att de blir 

mindre och mindre.  
 

Elevernas förslag till separation av socker och färg från vatten är helt i linje med deras syn på 

att ämnen behåller sin struktur även efter sammanblandning. Så här svarar två olika elever vid 

olika intervjuer på samma fråga:  

Skulle vi kunna få tillbaka sockret från vattnet på något sätt?  

Elev 1: Ja, kanske. Det är bara att plocka upp det när det sjunker ned.  

Elev 2: Man kan ju hälla det genom en sådan där med små hål i. 

En sil?  

Elev 2: Ja, för då fastnar det i hålen.  
 

Eftersom ämnet upplevs vara helt intakt och gripbar i den upplevda makroskopiska världen 

anses det vara möjligt att ämnet även går att separera genom filtrering.  

 

Kategori B, Löslighet och blandning beror på ämnets egenskaper.  

Dessa elever menar att ett ämne som socker övergår från sin fasta form till att vara flytande 

och blir då lika löst som vatten. Karamellfärg beskrivs redan vara smält medan sockret måste 

smältas innan det kan blandas likt karamellfärgen. Följande citat belyser hur vi närmar oss 

själva kärnan i att vissa ämnen smälter i vatten medan andra inte gör det: 

 

Hur tänker du kring att sockret blev osynligt och smälte som du sa och kara-

mellfärgen gick in i vattnet medan oljan fortfarande är synlig?  

Elev: Det går inte att smälta för oljan är tjock och slemmig, så vattnet kan inte 

göra något med det. 

Om vi värmer det mer? Eller rör om ännu mer? 

Elev: Jag tror inte det går, för det är inte så löst.  

Och musliblandningen då? Hur kommer det sig att det inte smälter?  

(Eleven påpekar att det inte är vatten i musliblandningen men ombeds fundera 

över om musliblandningen skulle kunna smälta i vatten). 

Elev: Det går nog inte. Det är inte så löst. 

Nej, det klart det är ju fast. Men, sockret var ju fast och det gick ju att smälta.  

Elev: Men, sockret är inte lika hårt. Det är små hål i det, där vatten går in. 
 

Kärnan bakom ett ämnes möjlighet att övergå till flytande form tycks handla ämnenas egen-

skaper och om dess fasthet. Oljan, flingorna och havregrynen är fastare än vatten medan, 

sockret med dess håligheter inte upplevs vara lika fast. Därför kan sockret smälta till sin fly-

tande form i kontakt med vatten. 

 

Kategori C, Ämnen som sjunker sönderdelas - det som flyter behåller sin form.  

De uttalanden som görs inom denna kategori kretsar kring iakttagelser om att ämnen som till 

exempel till en början ser ut att sjunka i vatten går att ta sönder medan, ämnen som olja bara 

flyter undan. När det gäller karamellfärgen råder det som tidigare nämnt delade meningar. 

Samtliga elever inom denna kategori anser att sockret sönderdelas till mindre sockerbitar. I 

följande exempel framkommer två olika elevers syn på vad det är som får sockret att delas:   
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Elev 3: Jo, man måste slå sönder sockret för att det ska bli mindre. 

Elev 4: Det skulle ligga kvar på botten. Jag tror att man måste hacka sönder 

det. 

Vattnet då? Vad gör den med sockret? Spelar det någon roll om vattnet är 

varmt eller kallt?  

Elev 3: Den gör inget. Jag tror det gick sönder för att vi rörde om.  

Elev 4: Om det är varmt vatten kanske sockret blir mjukare och när man slår 

på det kanske det går sönder lättare.   
 

Det är alltså huvudsakligen omröringen som orsakar delningen av sockret inte vattnet. I näst-

följande exempel framträder elevernas tankar kring sjunkande och flytande ämnen. 
 

Elev 1: Det är så här att färgen är tung, den sjunker och det gör sockret också. 

Därför går det sönder som socker och blandas som socker. Oljan bubblar och 

har luft i sig därför åker den bara upp.  

Elev 4: Oljan är lätt och den flyter, därför kan den inte förstöras. Sockret och 

färgen är tunga och då kan man slå på det så att det går sönder.  

Elev 3: Färgen åker ned lite men inte helt, så den går in i vattnet när vi blan-

dar. Sockret hamnade också på botten och då kan man ta sönder det. Oljan 

måste vara lättare än vatten för den bubblade bara upp igen när vi försökte ta 

sönder det.   
 

Det verkar som att elevernas funderingar kretsar kring att de ämnen som sjunker verkar vara 

lättare att slå sönder än de som flyter. Exemplet nedan visar på en kvalitativ skillnad i förstå-

else som framträdde hos en elev inom denna kategorigrupp.  
 

 Jag undrar om vi skulle kunna få tillbaka sockret eller färgen igen? Så att det 

inte var blandat med vattnet. 

Elev: Ja, man kan måla. Jag har gjort det förut!  

Har du? Hur gjorde du?  

Elev: Vi blandade färg, vatten och socker sen målade vi med det. Jag sprätte 

med det. 

Vad hände med vattnet, färgen och sockret?  

Elev: Jo, för när vattnet torkar så är färgen kvar på pappret. Det blev fint. 

Sockret var glittrigt.  

Aha, färgen och sockret var kvar men vad sa du hade hänt med vattnet?  

Eleven: Det torkade. 

Var hade det då tagit vägen? 

Eleven: I luften.  
 

Eleven beskrev här hur lösningar kan separeras genom avdunstning.  

Med sista exemplet vill jag belysa hur ett ord som försvinna användes av flera elever i försko-

leklassen.   
 

Vad har hänt med sockret efter att det blandats med vattnet? 

Elev: Det har försvunnit”. 

Var har det försvunnit? Finns det inte längre? 

Elev: Det är inte borta, det måste ju vara någonstans! Sockret är kvar i burken 

fast man inte kan se det. Det blir till så små bitar att man inte kan se det. 
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Med sockrets försvinnande menade eleven att sockret blir så litet att våra ögon inte längre kan 

uppfatta det dvs. osynligt. Eleven uttrycker också i sin förklaring en viktig naturvetenskaplig 

princip när det gäller materia nämligen att ingenting försvinner.  

 

Sammanfattning - förskoleklassen  
Inom samtliga kategorier har jag funnit vissa likheter och det är att eleverna i förskoleklassen 

verkar ha en statisk materiesyn. Det uttyds då elever förklarar att det upplösta, sönderdelats 

till mindre kopior av ämnet, övergått till flytande form eller att omröring och värme krävs. 

Inom samtliga kategorier framträder också elevernas tankar kring ämnenas egenskaper som en 

möjlig förklaring till att de blandas olika. Ämnena kan vara olika fasta eller ha olika förmågor 

att flyta.  

När det gäller uttryckssätt och elevers ordval fanns det återkommande ord som användes av 

många i de olika kategorierna. Ordet försvinna användes exempelvis i samband med sockrets 

upplösning men ingen elev menade att sockret förflyttats någon annanstans eller upphörde sin 

existens. Ordet försvinna var snarare liktydigt med osynligt. Klart är i alla fall att eleverna i 

förskoleklassen har erfarenheter av naturvetenskapliga skeenden. Förskoleklassens samlade 

syn på materia verkar visserligen vara statisk men viktiga steg har ändå gjorts mot strävans-

målet, ”utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och sprid-

ning” (Skolverket 2000). Det eftersom eleverna har insett att materia inte upphör bara för att 

det är osynligt. Inom kategori C utmärker sig dessutom en elev från resterande grupp i sin 

beskrivning av avdunstning.  

När det handlar om naturens kretslopp och spridning diskuterar eleverna negativa aspekter 

med spridning av ämnen i vatten (se bilaga 11). Några elever i kategori C diskuterar också hur 

detta påverkar människor och djur i en näringskedja. I samma kategori fanns det elever som 

hade hört talas om molekyler och atomer men anser sig inte veta vad det är (se bilaga 11). Det 

finns dock någon som kommenterar att dessa ”finns överallt”. Elever har alltså även stött på 

naturvetenskapliga termer tidigare.  

Det är just i kategori C som jag finner kvalitativa skillnader i förståelse jämfört med resteran-

de beskrivningar. Bortsett från det faktum att sockret inte delas till sina originalkopior finns 

här beskrivningar om sockrets delbarhet som är närmast den naturvetenskapliga förklaringen. 

Dessa elever ser också samband mellan skeendet i experimentet och bildserien (se bilaga 11). 

De elever som upplever att färgen delas på samma sätt som socker uppvisar ännu en kvalitativ 

skillnad i förståelse. Bildserien stämmer enligt dem överens med färg/socker i vatten och ex-

perimenten sorteras korrekt. Bildserien tolkas visserligen olika i de olika kategorierna (se bi-

laga 11) men stämmer alltid överens med elevernas tidigare beskrivna syn på begreppet. I 

kategori B ansåg eleverna till exempel att sockret övergick till flytande form i samband med 

experimentet och ser heller inget samband mellan bildserie och experiment. De elever i kate-

gori C som förklarar att färgen går in i vattnet tycker att enbart sockervattnet stämmer överens 

med deras syn på bildserien. 
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Eleverna i 4:an 

I år 4 fann jag tre olika kategorier varav två liknar kategorierna B och C i förskoleklassen. Jag 

har här namngett kategorierna B1 och C1 för att markera deras likhet med förskoleklassens 

kategorier. Det är huvudsakligen liknande uppfattningar men eleverna i år 4:a använder ex-

empelvis nya ord i sina beskrivningar. Kategori C1 har också fler undergrupper då här uttyds 

ytterligare komplexitet i förståelse för begreppet lösningar och blandningar. Även denna gång 

användes intervjuguidens punkter för att redovisa hur jag tolkat, sammanställt och sorterat 

elevers intervjusvar (se bilaga 12).  Härnäst lyfts enbart exempel på hur elever resonerat ut-

tryckt sig inom kategorierna. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kategori B1, Löslighet och blandning beror på ämnets egenskaper 
Likt kategori B i förskoleklassen beskrivs här att ämnenas fasthet orsakar vissa ämnen att 

övergå till flytande form i vatten. Det är språket som skiljer grupperna åt och exemplet nedan 

visar hur eleven använder uttrycket ”löses upp” när vi pratar om hur värme och omrörning 

påverkar processen: 

Vad tänkte du då? 

Elev: Om det hade varit varmt vatten så hade det kanske lösts upp snabbare. 

Ja, allting hade blivit upplöst på en gång. Nu är det blandat i vattnet eller vatt-

net är inne i . 

Vad sa du var inne i vattnet? 

Elev: Sockret. Ja det är som att det är två olika vätskor blandade i vattnet fast 

det andra är vatten. 

Om jag förstår dig rätt så menar du att när något har löst sig så har det blivit 

till en vätska. 

Elev: Ja, och då kan den blanda sig med vattnet. 

Kan du säga något mer om det?  

Elev: Det är som en snöboll som smälter, fast det är socker och sedan blandas 

det ut i vattnet. 

Visst hänger jag med nu? Säg till om jag missat något. Du menar att när sock-

ret löser sig, smälter det till en vätska så som snön smälter till vatten? 

Elev: Ja. 
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Eleven använder här ordet lösning flera gånger under rätt sammanhang men 

efter följdfrågor framkom det att betydelsen ansågs vara var något annat än 

den naturvetenskapliga betydelsen av ordet.  

 

Kategori C1, Ämnen som sjunker sönderdelas - det som flyter behåller sin form.  

Till en början ska jag lyfta ett exempel på hur ordet smältning kunde användas av elever. Det 

åtföljs av intervjusvar från de elever som uppvisar större komplexitet i förståelse då ämnen 

tycks delas utan vare sig omrörning eller värme (C1:2). Till sist kommer ett exempel som 

uppvisar ännu en kvalitativ skillnad, då eleven närmar sig mikronivå och talar om ämnenas 

beståndsdelar (C1:3). Det var väldigt vanligt att elever använde ordet smältning i samband 

med sockrets sönderdelning.  

 

Eleven: Först åker det ned till botten och sen smälter det. 

Vad är det som händer när något smälter? 

Eleven: Det blir mindre och mindre. 

Vad blir mindre? 

Eleven: Sockerbitarna. 

Om du kunde se med en specialkamera som förstorar så mycket att du ser hur 

sockret smälter i vattnet - hur skulle det se ut? Du får gärna rita om du vill. 

Eleven: Sockret delar sig till mindre och mindre bitar (ritar en stor cirkel och 

drar en pil från cirkeln som pekar mot ett område där denne sedan ritar små 

prickar). 

De här prickarna som du ritade är de flytande, i små bitar av socker eller kan-

ske något helt annat?  

Eleven: Det är sockret som blivit mindre.  

Ok, då förstår jag. När sockret smälter i vatten, så delas det till mindre bitar. 

 

Här hade ordet smältnig en annan innebörd för mig än för eleven. Även om jag uttryckligen 

frågade om sockret övergick till flytande form då det smälte, så behöll eleven sin syn.  
 

I nästa undergrupp (C1:2) menas att färgen delas och att så sker utan någon som helst 

omröring. Här reflekterar eleven också över vad det är som får färgen och sockret att 

delas i vatten: 

 

Mm, så du menar att sockret blir osynligt när det delar sig men färgen syns 

även efter att det har delat sig. Måste vi röra om?  

Eleven: Nej, jag tror att det händer i alla fall.  

Hur tänkte du då? 

Eleven: För att det… man sätter oftast te i vattnet det löses ju upp.  

Vad är det som gör att det kan dela sig? 

Eleven: Det kan vara att sockret och färgen sjunker och då kan vattnet lösa upp 

det. 

Vad är det som gör att vattnet kan lösa upp det?  

Eleven: Kolla på oljan, den flyter och då kan inte vattnet lösa upp det. 

Vad är skillnaden om oljan ligger på ytan jämfört med om den hade sjunkit? 

Eleven: Vattnet trycker som på det när det är på botten och då kan vattnet dela 

det. 

 

När ett ämne sjunker är det möjligt för vattnet att trycka sönder det så att det delas och löses 

upp. Oljan flyter i sin tur och kan därför inte tryckas sönder av vattnet. Det är troligt att eleven 
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tänker sig att vattnet påverkas av tyngdkraft, vilket skapar större tryck på de ämnen som ham-

nat på botten. 

Det var en elev i år fyra som till en början svarade att sockret smälte, delade sig och försvann 

men efter följdfrågor beskrevs skeendet på ett annat sätt. Eleven pratar här om ämnenas be-

ståndsdelar (C1:3):  

  

Du sa att sockret smälter – berätta mer om vad smälta betyder för dig. 

Eleven: Det är att det sockret är gjort av släpper och blandas med vattnet. För 

när de lossnar så går det inte att se. Fast det finns ju där och om man skulle 

dricka det där nu så skulle det smaka sött.  

Kan vi kan få tillbaka sockret på något sätt? 

Eleven: Ja, vi kan låta vattnet torka ut och då hade sockret varit kvar. 

Så, när vattnet smälter socker, kommer det sockret är uppbyggt av längre bort 

från varandra och blir osynligt. Kan du säga något mer om vad som sker med 

det sockret är uppbyggt av när vattnet lämnar burken. 

Eleven: Det blir socker igen, för nu är inte vattnet i vägen längre. 

De här sakerna vi pratar om, alltså det du säger lossnar när sockret smälter – 

vad är det för något? 

Eleven: Det sockret är gjort av. Jag vet inte vad det heter men allt är ju byggt 

av något. Det är så litet, så det går inte att se. 

 

Eleven använde inte naturvetenskapliga ord i sina beskrivningar men uppvisar ännu en alter-

nativ betydelse till ordet smälta. När denne pratar om att ett ämne som socker är osynligt efter 

smältningen framgår följande: det är sockrets beståndsdelar som kommer ifrån varandra; äm-

net smakar fortfarande efter smältning trots att det inte syns och ämnet går att byggas upp 

igen efter avdunstning. Det tyder på att eleven ser skillnad på ett ämne och dess beståndsdelar. 

Det är också på så sätt denna elev visar på ytterligare en abstraktionsnivå i förståelse inom 

kategori C1 för begreppet lösningar och blandningar.  

 

Kategori D, löslighet påverkas av temperatur:  

I denna kategori återkommer flera av de redan nämnda uppfattningarna. Vad som sker med 

socker i vatten anses beror på vattnets temperatur. I kallt vatten delas det sönder till mindre 

sockerbitar medan, i varmt vatten övergår det från fast form till flytande form. Karamellfärgen 

anses vara en färdig smält vätska som blandas in i vattnet och sockret blandas likadant i sin 

flytande form. Oljan beskrivs i sin tur innehålla luft som gör att den flyter upp till ytan och 

påverkas därför inte tillräckligt av temperaturen. Jag ska nu ge exempel på hur dessa uppfatt-

ningar framträder senare i intervjun då eleven diskuterar vattnets roll som lösare i naturen: 
 

Eleven: Det är bättre om vattnet är kallt än om vattnet är varmt. 

Vad tänker du på då? 

Eleven: I fjällen, där är det kallt och därför kan man dricka vattnet där. Men, i 

ställen som Stockholm och Göteborg är det varmare och mer föroreningar så 

det vattnet kan man inte dricka, om man inte renar det först. 

Kan du något berätta mer om det?  

Eleven: Det finns ju fler båtar och flygplan som smutsar vatten och då blir det 

farligt att dricka. För avgaser dem stannar i vatten som är varmt men i fjällen 

är vattnet kallt och då kan inte avgaserna fastna, det skulle kanske hamna på 

botten. 

Vad menar du med att avgaser fastnar i varmt vatten? 
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Eleven: Jo, för då smälter avgaserna och då är de inne i vattnet. Jag tror inte att 

man kan få bort det. Eller kanske reningsverket kan göra det men jag vet inte 

vad de gör. De kanske häller i mer vatten så att det inte är lika mycket. 

Tänkte du att de späder ut avgaser med mer vatten så som man späder ut saft?  

Eleven: Det kan vara så men jag vet inte exakt. Någonting måste de ju göra 

men i fjällen smälter inte avgaser så där kan man dricka vattnet. 

 

Eleven verkar ha erfarenhet av att fjällvatten går att dricka och har kopplat samman detta med 

kyla samt mindre mänsklig påverkan. I Södra Sverige finns fler människor och mer avgaser 

som i kombination med värmen gör vattnet smutsigare samt svårare att rena. Det är troligt att 

kopplingen mellan löslighet av ämnen i varmt respektive kallt vatten, kommer sig av en kän-

nedom om att bakterier frodas i varmt vatten medan dessa inte gör det i kallt vatten. Därmed 

anses vattnets temperatur också kunna spela en avgörande roll i hur ämnen löses.    

 

Sammanfattning år 4 
Det är till övervägande del en statisk materiesyn i år 4 men det finns också elever som anser 

att ett ämne kan lösas oavsett omröring eller värme (C1:2 och C1:3). En elev utmärker sig 

särskilt och uppvisar ytterligare en skillnad i förståelse då denne samtalar om ämnenas be-

ståndsdelar i sin beskrivning. Det är också samma elev som anger avdunstning som ett möjligt 

sätt att separera lösningar. Kategori D är tillsynes en sammanblandning av flera kategorier 

och detta har jag inte funnit i tidigare forskning om elevuppfattningar gällande det valda be-

greppet. Socker kan både delas och smälta beroende på vattnets temperatur. Förutom denna 

kategori och de kvalitativa skillnaderna som uppvisas i undergrupperna, tillkommer inga nya 

uppfattningar jämfört med eleverna i förskoleklassen. Däremot är det ingen som anser att äm-

nena är helt intakta likt förskoleklassens kategori A. 

Jämfört med förskoleklassens ordval återfinns även hos flera elever i år 4 ord som: försvinna 

och smälta. Inte heller här är det fråga om att ämnen försvinner, utan ordet används synonymt 

med osynligt. Med smältning menar en del att ämnet övergår från fast form till flytande form, 

medan andra tycker att smältningen resulterar i att ämnen delas. Alltså kunde även ordet smäl-

ta ha olika betydelser i de olika kategorierna. Molekyler och atomer har flera elever hört talas 

om (se bilaga 12) men ingen ger någon annan beskrivning än att dessa finns överallt. Eleven 

som diskuterade beståndsdelar fick tyvärr inte just frågan om denne hört talas om atomer och 

molekyler. Ett nytt uttryck som tillkommer i år 4 är att ämnen ”löses upp”. Uttryckssättet an-

vänds i rätt sammanhang men även denna gång kan ordens betydelse skilja sig mellan katego-

rierna (se bilaga 12). För en del är innebörden ämnenas sönderdelning medan, andra tycker att 

ämnet övergår från fastform till flytandeform.        

Även hos eleverna i år 4 återkommer deras tidigare beskrivna uppfattning av skeendena med 

stöd i experimenten då bildserien (se bilaga7) tolkas (se bilaga 12). I kategori B1 ses inget 

samband då bilderna inte uppvisar något som övergår till vätskeform. I kategori C1 anser den 

första undergruppen att bildserien enbart visar socker som löses i vatten, eftersom färgen går 

in i vatten snarare än att delas. De två senare undergrupperna kopplar samman bildserien till 

både socker och karamellfärg i vatten, vilket stämmer överens med deras beskrivna syn av 

skeendet. De flesta elever i år 4 sorterar experimenten korrekt och tittar oftast efter vad som är 

synligt eller gripbart även efter sammanblandning (se bilaga 12).  

När det handlar om naturfrågor och vattnets roll som lösningsmedel är det negativa exempel 

som eleverna diskuterar (se bilaga 12). Exemplen handlar ofta kontaminerat dricksvatten och 

om människans negativa inverkan på natur och djur.  
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Eleverna i år 6 

Bland eleverna i år 6 fanns uppfattningar och uttryckssätt som även uppvisades i kategori B1 

och C1 i år 4. Det som skiljer sig mot år 4 anser jag inte förändra kategorierna som därför får 

samma namn här som tidigare. Kategori D fanns inte här och en undergrupp C1:3 saknas. 

Istället tillkommer en undergrupp C1:1b som inte fanns hos elever i år 4 men i förskoleklas-

sen. Det är elever som anser att både socker och färg delas men att omrörning krävs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1, Löslighet och blandning beror på ämnets egenskaper 

I denna kategori beskrivs skeendena i experimenten bero på ämnenas egenskaper så som re-

dan redovisats i förskoleklassen och år 4. Uttrycket ”lösa upp” användes även här med samma 

betydelse som den hade för eleverna i år 4 – dvs. att ett ämne som socker övergår från fast till 

flytande form. Det som tillkommer i år 6 är fler exempel på vattnets roll i naturen:  
 

Eleven: Det kan ju vara bra om vattnet tar med sig näring till växter som då 

kan växa sig starkare. 

Kan du säga något mer om det? Hur spelar det roll? 

Eleven: Tja, det skulle väl spela roll om vi får bättre skördar. 

Vad tänkte du på då? 

Eleven: Ja, men alltså då får ju vi mat.  

Ja, ok vi människor får mer mat om växter kan växa sig starka tack vare att 

dem får näring med vattnet. 

Eleven: Ja. 

 

Eleven uttrycker något positivt med vatten som spridare av ämnen i naturen. Näring kan spri-

das till växter med vatten och på så sätt ge människor bättre skörd. Följande exempel kommer 

från en annan elev som diskuterar negativa aspekter på ett annat sätt än tidigare:  

 

Eleven: Om det till exempel kommer något som är i giftigt i vatten. 

Vad skulle hända då? 

Eleven: Då kanske det sprids med vattnet, till växter, svampar, älgar och fåglar 

och så.  

Hur tänkte du att det sprids? 
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Eleven: Alla behöver ju vatten och om giftet finns i vattnet så kan de dricka 

det.  

Ok, giftet sprids med vatten till dem som dricker det. Men, vi människor klarar 

oss ju i så fall. Vi renar ju vattnet i reningsverken. 

Eleven: Fast vi äter ju svamp och älgar. 

Vad tänkte du då? 

Eleven: Att om vi äter djur som har druckit vattnet så får ju vi ändå i oss det.  

Om vi vet att djuren inte har druckit av det giftiga vattnet i naturen. 

Eleven: Hur skulle du kunna veta det? 

Men, säg att jag vet det bara. Jag vet att djur inte har druckit av det giftiga 

vattnet. Då kan jag ju äta djuren. 

Eleven: (efter en stund). Nej, för du vet inte vad djuren har ätit. De kanske har 

ätit av växterna som har druckit av vattnet. 

 

Med följdfrågor framkommer att det inte enbart handlar om kontaminerat dricksvatten, utan 

ämnen kan även spridas till oss människor via kosten. Vi äter djur som äter växter som behö-

ver vatten osv.  

 

Kategori C1, Ämnen som sjunker sönderdelas - det som flyter behåller sin form. 
Eleverna inom denna grupp diskuterar likt eleverna i lägre årskurserna att det finns ett sam-

band mellan de ämnen som sjunker och hur de sedan sönderdelas. Det som var mest utmär-

kande inom denna kategori var att flera elever ändrade någon uppfattning efter att ha sett bild-

serien. En elev som slutligen placerades i kategori C1:2 sade exempelvis innan bildserien att 

karamellfärg går in i vatten men efter att ha sett bildserien hände något:  
 

Eleven: Nej, det är nog så här med färgen också. 

Vad menar du? 

Eleven: Det kan vara något som blandas men i så fall går inte färgen in i vatt-

net, utan samlas runt vattnet. Det här kan vara antingen färg eller socker när 

det lossnar från varandra i vattnet.  
 

En annan elev i C1:1 talade till en början enbart om ämnen på makronivå men såg ut att när-

ma sig mikronivå i samband med bildserien. 
 

Eleven: Jag tror att det är att socker tas sönder av vatten. Det är nog vattenmo-

lekyler det här, de tar sönder sockret. Sedan är sockerbitarna lösa och utsprid-

da. 

Molekyl sa du, vad är det för något?  

Inget svar. 

Har du hört talas om molekyler och atomer? 

Eleven: Att det mesta ska vara bildat av atomer. Men, molekyl? Jag kommer 

inte ihåg. 

Men, hur kom du fram till att det var just vattenmolekyler på bilden? 

Eleven: För jag kände igen bilden på dem och det är vattenmolekyler i vattnet 

där (pekar på sockervattnet).  
 

Eleven känner igen och kan namnge modellen som ofta används för att illustrera vattenmole-

kyler. Anledningen bakom att denne ändå inte placerats i någon ny undergrupp handlar om 

osäkerhet kring dennes syn på vad en molekyl är. Det mesta sägs vara bildat av atomer men 

samtidigt sägs vattenmolekyler vara i vatten. Molekylen verkar heller inte ses som byggnads-

material, sockret delas istället till mindre sockerbitar och omröring krävs.  
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Sammanfattning – år 6  

Hos eleverna i år 6 dök det upp en statisk materiesyn men liksom i år 4 fanns det elever (i 

C1:2) som förklarar att ett ämne kan lösas oberoende av värme eller omrörning. Även denna 

gång är det i kategori C1 som lösningar anses kunna separeras via avdunstning med skillna-

den att uppfattningen nu ökat i antal (se bilaga 13). Det finns elever som känner igen orden 

atom och molekyl men ingen anser att något löses till denna nivå. Dessa bedömdes heller inte 

ha uppnått fler mål i sin kunskapsutveckling gällande begreppet i sig, då deras förståelse för 

dessa ord förblev aningen oklar. När det handlar om andra uttryckssätt och ordval återfinns 

även här ord som försvinna, smälta och lösa upp. Dessa används likadant som i de tidigare 

åren, med olika betydelser i de olika kategorierna.  

I denna åldersgrupp påverkas en del elevers tidigare nämnda uppfattning i samband med ex-

perimenten när de ska tolka bildserien. En elev känner exempelvis igen vattenmolekylen som 

modell. Andra ändrar uppfattning om vad som sker med karamellfärg i vatten efter att ha sett 

bilderna. I övrigt tolkas bildserien mot det eleverna initialt förklarat om skeendet, vilket också 

syns senare när exempelvis elever i C1:1b sorterar experimenten (se bilaga 13).  

I både Kategorigrupp B1 och C1 ges både positiva som negativa exempel med vatten som 

spridare i naturen. I samband med att naturen diskuteras framkommer inte exakt vad vatten 

gör med ämnena. Ändå handlar beskrivningarna om hur vatten som ”bärare” av ämnen kan 

antingen vara en fördel eller en nackdel för människan. Eftersom dessa insett att ämnen kan 

spridas i kretslopp som näringskedjor, är det möjligt att dessa elever har erfarenheter av na-

turvetenskaplig undervisning där natur och miljö haft stor betoning. På så sätt har de ändå 

utvecklat sin förståelse för strävansmålet, ”förståelse av materiens oförstörbarhet, omvand-

lingar, kretslopp och spridning ”(Skolverket 2000). När det i sin tur handlar om uppnående-

målet dessa ska ha nått i slutet av skolår 5: ”känna till några olika slags blandningar och lös-

ningar”(Skolverket 2000), finns det fler steg att ta innan de har uppnått målen enligt min tolk-

ning av detta (se sid. 12-13 i bakgrunden). Det är ungefär hälften av elevgruppen som sorterar 

lösningarna och blandningarna korrekt, även om en del motiverar sitt sätt med ämnenas flyt-

förmåga snarare än hur ämnena blandat sig med varandra (se bilaga 13). 

 

En jämförelse av åldersgrupperna 

Hur uppfattar och uttrycker sig elever i förskoleklass, år 4 och år 6 om ”lösningar och 

blandningar”?  

Det är tydligt att samtliga elever har stött på naturvetenskaplig undervisning i någon form 

tidigare. Redan elever i förskoleklassen känner till ord som molekyler, atomer och har känne-

dom om att materia är beständigt – ingenting försvinner allting sprids. Vetskap om bestånds-

delarna återkommer även i år 4 och 6 men, det verkar som att dessa alltjämt upplevs vara 

fångade inuti ämnen snarare än att dessa bygger upp ämnen. Det betyder att eleverna med 

ökad skolålder inte verkar ha utvecklat en mer dynamisk materiesyn. Det är dock en elev i år 

4 som pratar om det ämnen är uppbyggt av.  

 

Den statiska synen på materia är något som återkommer i alla åldersgrupper i denna studie. 

Vilket uttyds då eleverna förklarar i överensstämmelse med tidigare forskning (Nordlab 2003 

och Andersson 2001) att ämnen kan antingen delas till mindre delar eller smälter och omrö-

ring/värme krävs. De vanligaste kategorierna är just typerna B(ämnen smälter) och C (ämnen 

sönderdelas), som återfinns i alla åldersgrupper. Vad gäller progression i dessa uppfattningar 

verkar det som att den största kvalitativa skillnaden finns mellan elever i förskoleklass och år 

4, eftersom något nytt sätt att beskriva begreppet inte tillkommer i år 6. Det är i år 4 som det 
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dyker upp idéer om att det som sker med karamellfärg och socker händer oberoende av värme 

och omrörning. Något som ökar med skolåldern är dock kännedom om att separation av lös-

ningar är möjligt via avdunstning. De är visserligen få som förklarar vad som sker i detta fe-

nomen men det tyder i varje fall på att eleverna har fått med sig denna erfarenhet under skol-

åren. Anderssons (2001) beskrivning om att elever vanligen anser att enbart fasta ämnen kan 

lösas i vatten, hittar jag inte i resultaten. Även om beskrivningarna inte är naturvetenskapligt 

korrekta så finns det exempelvis elever som anser att det som händer med ett fast ämne som 

socker sker även med en flytande vätska som karamellfärg.  

När det gäller uttryckssätten används ord som försvinna och smälta i alla åldersgrupper. Ordet 

smälta kan dock ha olika betydelse för eleverna och detta är en genomgående trend för elever 

i alla åldrar. I år 4 hörs uttrycket ”lösa upp” första gången och återfinns även hos eleverna i år 

6. Därmed verkar även den språkliga utvecklingen ha sin största förändring mellan förskole-

klassen och år 4. Däremot framkom det att även detta uttryck kan för eleverna ha olika bety-

delse eftersom orden användes i alla kategorier. När det handlar om att uttrycka sig kring 

bildserierna tenderar förskoleelevernas samt 4:ornas tolkningar stämma överens med deras 

tidigare beskrivna uppfattning om skeendet i experimenten. De är så att säga mer konsekventa 

med sin första tolkning genom hela intervjun jämfört med en del elever i år 6, där den tidigare 

uppfattningen kan ändras då elever tolkar bildserien.  

Det är svårt uttala sig om någon entydig progression i elevers kunskapsutveckling av begrep-

pet. Eleverna i år 6 har visserligen utvecklat sina kunskaper kring naturen mest. De kan se 

både positiva som negativa effekter av vatten som lösare i naturen med koppling till närings-

kedjor där djur, växter och människan ingår. Men det finns också elever i förskoleklassen som 

berättar hur vatten som bärare av ämnen påverkar en enklare näringskedja med människor och 

djur. Det saknas i sin tur helt i år 4, där de främsta exemplen som ges handlar om växterna 

och djurens dricksvatten. Däremot sorterar eleverna i år 4 flest experiment korrekt. Kun-

skapsutvecklingen hos dessa elever ser alltså inte ut att framskrida som en rät linje. I stället 

slingrar den sig framåt, kluven i flera linjer. En del av dem kan dessutom stanna av medan 

andra linjer fortsätter sin färd mot mål. Alltså finns det både kvalitativa likheter och skillnader 

mellan de olika åldersgrupperna. Det finns progression men den är inte entydig och rak – ele-

ver kan med andra ord ha uppnått olika mål vid väldigt olika tidpunkter.  
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Resultat del 2 
För att undersöka undervisningens effekter följer jag samma elever i år 4, vilkas resultat redan 

redovisats i del 1. Jag ska till att börja med att redovisa hur eleverna beskriver begreppet vid 

efterintervjuerna och till sist presenteras en avslutande värdering och bedömning.  

 

Efterintervjuerna 
Det mest framträdande i vad efterintervjuerna visar är att samtliga elever mer eller mindre har 

förändrat sitt sätt att uttrycka sig kring begreppet. Därför ser kategorierna lite annorlunda ut 

efter lektionsserien, även om vissa likheter kvarstår. Kategori B och D saknas helt medan ka-

tegori C1 har förändrats och vidareutvecklats. Det är inte längre fråga om ämnenas fasthet 

eller förmåga att flyta.  C1 har istället delats upp i två olika sätt att samtala om begreppet. Det 

ena beskrivningssättet sker på ett mer makroskopiskt sätt även om vissa naturvetenskapliga 

ord används. I den andra som också uppvisar komplexitet i förståelse pratas det om molekyler 

och atomer som om de var människor. Kategori C2 och C3 är två helt nya kategorier, där ut-

tryckssätt och uppfattningar tyder på mer komplexa erfaranden för begreppet jämfört med C1. 

I C2 förklarar elever fenomenen i experimenten olika beroende på om de har bild eller inte 

och i C3 uppvisas de största kvalitativa skillnaderna.  

 

 

 

 

 

 

 

Det bör poängteras att det i C1 och C1:2c finns uppfattningar som huvudsakligen är lika och 

att bägge två dessutom liknar kategori C1:2 från förintervjuerna. Jag har ändå delat upp kate-

gorierna på detta sätt då eleverna nu pratar på annat sätt och använder andra ord än förut. Li-

kaså finns det likheter i uppfattningarna mellan kategori C3 och C1:3b där bägge närmat sig 

mikronivå i sina beskrivningar men förklarar dem på skilda sätt. Eftersom intervjuguidens 

punkter användes vid tolkningar och sortering av intervjusvaren går ovannämnda likhet att 

uttyda där (se bilaga 14 och 15). Nu kommer jag enbart lyfta exempel på hur elever resonerat 

och uttryckt sig inom kategorierna så som jag sorterat dem här.  

C1, Makroskopisk beskrivning med vissa NO-ord. 

Det finns elever inom denna kategorigrupp som anser att ämnen delas till mindre upplagor 

och att detta sker oberoende av omrörning eller värme. Däremot finns det några som anser att 

åtminstone lite omröring krävs. Dessa placeras ändå i samma grupp då samtliga uttrycker sig 

om skeendena i den upplevda makroskopiska världen men på annat sätt än tidigare. Här 

kommer ett exempel på hur elever kunde beskriva lösningsprocessen: 
 

Eleven: Vattnet tränger igenom sockret så att det lossnar till mindre bitar. 

Sockret sitter fast med bindningar och det är de som går sönder när vattnet 

kommer.  

Behöver man blanda och hur är det när vattnet är varmt eller kallt?   
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Eleven: Vattenmolekylerna blir snabbare i varmt vatten och långsammare när 

det är kallt så sockret far isär fortare i varmt vatten. 

Vad sa du att sockret delas till, molekyler? 

Eleven: Nej, socker. För socker är socker, det blir bara mindre.  
 

Elever samtalar om löslighet på ämnesnivå och den upplevda världen. Sockret delas fortfa-

rande till mindre bitar och det är så att säga samma uppfattning som tidigare men med skill-

naden att naturvetenskapliga ord har införts i beskrivningen. Denna gång nämns också hur 

värme påskyndar och kyla sinkar processen. Inom denna kategori finns också två sätt att ur-

skilja en lösning från en blandning: 
 

Eleven: Man vet att det är en blandning om man häller det igenom ett filter för 

då fastnar en del i filtret (efter en stunds tystnad svarar eleven). När vi gjorde 

saltteckningar fastnade saltet på pappret och vattnet avdunstade.  

Vad tänkte du på då vi kunde göra med socker vattnet och färgvattnet? 

Eleven: Måla med dem. Man kan ju bara ställa det på fönsterbrädan också men 

då skulle det ta lång tid för vattnet att åka upp.  

Kan man på något sätt se att en lösning är en lösning och en blandning är en 

blandning?  

Eleven: I blandningar kan man se allt för sig men i lösningar kan man inte se 

allt. Alltså, färgen syns men då syns inte vattnet. I den andra syns vatten men 

inte sockret. Men, oljan syns och flingorna och grynen syns. 
 

Lösningar och blandningar kan antingen identifieras genom ett test med filter eller granska 

efter synligt innehåll. När elever funnit två sätt att urskilja en lösning från en blandning sorte-

ras de flesta nya experiment korrekt. I följande beskrivning framgår vad som sker om elever 

har tillgång till enbart ett av synsätten. 
 

Vad säger du om stenen då? 

Elev: Det är en blandning för den skulle ju inte rinna igenom ett filter. Även 

om vi häller vatten i den här så skulle det inte rinna genom ett kaffefilter, så 

jag skulle säga att det är en blandning. 

Och färgkakan? 

Elev: Det är en lösning, för när man använder det så sätter man vatten på det 

och det skulle rinna genom filtret. 
 

Filtrering används som princip vid sorteringen och eleven verkar anse att lösningar är främst i 

vätskeform varpå vatten läggs till i ekvationen. Det leder visserligen till ett korrekt svar men 

motiveringen stämmer inte. Färgkakan är en lösning utan inblandning av vatten. Stenen är en 

blandning eftersom stensorterna den är gjord av inte har löst sig med varandra.  

De intervjusvar som redovisas i resultat del 2 kommer från samma elever som deltog i studi-

ens del1 men, det fanns en övergeneralisering till i tesgruppens efterintervjuer. Även om ele-

ver hade två olika sätt att urskilja en lösning från en blandning kunde sorteringen leda till nå-

got annat än vad jag kunnat förutspå. I första exemplet tar eleven upp ett glas som från början 

inte skulle ha varit med vid sorteringen: 
 

Elev 1: Glaset är en lösning. Jag vet att det är gjort av sand och andra saker 

som de har eldat och nu har det blivit glas. Jag kan inte se de saker glaset är 

gjort av så det är en lösning. 

Elev 2: En blandning. För pennan och tuschet har inte löst sig, man kan se vad 

som är vad. Fast man ser inte vad plasten är gjord av heller, så det skulle kun-
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na vara en lösning och färgen i är också en lösning. Kan man sätta den i mit-

ten?  
 

Innehållet i glaset och plast är visserligen homogent, de ingående ämnena syns inte var för sig 

men dessa är inte lösningar per definition. Ämnena som ingår i glas och plast behåller inte 

sina egenskaper efter sammanblandningen och klassas istället som nya ämnen.  

 

C1, Beståndsdelar har mänskliga karaktärsdrag: 

I denna kategori återfinns C1:2c och C1:3b som är vidare utvecklingar av C1:2 respektive 

C1:3 från förintervjuerna. Den första undergruppen har bl.a. utvecklat kännedom om hur lös-

ningar i vätskeform kan separeras och de känner till vad som skiljer en lösning från en bland-

ning. Det är inte längre fråga om att ämnen som sjunker kan tryckas sönder av vatten. Istället 

låter beskrivningar av skeendet enligt följande: 

Eleven: Socker och vatten vill vara med varandra och då löses sockret upp. 

Sockret försvinner men det är kvar i vattnet fast att det har lösts upp.  

Berätta vad du menar med löses upp, alltså vad är det som händer? 

Eleven: Vattnet och sockret är lika och då vill de vara med varandra - det blir 

sockervatten fast man ser inte sockret. Vattenmolekylerna tränger sig igenom 

bindningarna och då går sockret sönder till mindre och mindre sockerkorn.  

Hur är det med karamellfärgen i vatten och oljan i vatten? 

Eleven: Karamellfärgen löses med vattnet och det är likt sockret men ändå 

inte. Färgen syns ju ändå fortfarande men sockret gör inte det. Fast karamell-

färgen löser sig ju också till mindre och mindre för dem vill också vara med 

varandra. Oljan är väldigt olik vattnet, bindningarna som är i oljan håller ihop, 

de vill inte vara med vattenmolekyler. För dem vill bara vara med dem som är 

likadana, för lika löser lika.   

Betyder det att man kan lösa upp olja i något annat? 

Eleven: Ja, något som är likt oljan, för då vill de leka.  

Eleven beskriver skeendet på ett nytt sätt jämfört med tidigare samtidigt som det framkommer 

att ämnen fortfarande inte anses delas till sina minsta beståndsdelar. Exemplet illustrerar på 

samma gång att löslighet beror på likheter och skillnader i ämnenas uppbyggnad. Eleven ver-

kar ha närmat sig den naturvetenskapliga beskrivningen med hjälp av att ämnena tillskrivits 

mänskliga egenskaper. Ämnena antingen vill eller vill inte leka med varandra i en blandning.  

Elever i C1:3b använder också likande sätt att uttrycka sig men gör ytterligare ett steg närmre 

mot den mikroskopiska världen i sina beskrivningar:  

Elev: Först är sockermolekyler som hopsatta med bidningar och då kommer 

vattenmolekylerna och frågar om de ”vill leka”, det vill molekylerna och då 

splittras bindningarna och då far de runt med varandra. Sen när de leker så ser 

vi dem inte. 
 

Här framkommer det att, till en början har vi socker som beskrivs vara uppbyggd av moleky-

ler som kommer ifrån varandra och blir i samma veva osynliga. Det är alltså skillnad på be-

ståndsdelar och det ämne de bygger upp. I följande exempel beskriver eleven hur det kommer 

sig att vissa ämnen löses och andra inte: 
 

Elev: Oljan och vattnet är ju så olika varandra, även om vattenmolekylerna 

skulle fråga om oljans molekyler vill leka så skulle de säga: - Nä, vi vill inte 

leka med dig för du är så olik oss. På det sättet är de faktiskt ganska elaka. 
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Ja, faktiskt. På vilket sätt är de olika?  

Elev: Oljans molekyler sitter ihop på ett sätt och de bindningarna kan inte vat-

tenmolekyler tränga igenom, annars hade ju oljan spridit sig. För när de är lika 

så vill de leka och då löser det sig.  
 

I sista exemplet hänvisar en elev tillbaka till ett lektionsmoment:  
 

Elev: Mm och då blev det osynligt för dem som stod utanför ringen.  

Du menar när vi gjorde den där lösningsleken ute.  

Elev: Ja. Först var vi flera sockermolekyler som satt fast i varandra som på den 

där bilden (pekar på första bilden i bildserien) sen kastade Lisbeth in vatten-

molekyler som började gå igenom sockret så molekylerna kunde bli fria. När 

vi lekte så kunde hon inte se oss men när vattnet hoppade ut från burken så 

kunde hon se oss igen för då klumpade vi ihop oss igen.  

Så, sockret syns på första bilden men på sista bilden i serien, när molekylerna 

som bygger upp sockret är fria att leka så syns de inte?  

Elev: Ja, de är för små. Man kan inte se molekyler.  

Vad är molekyler egentligen? 

Elev: Det som allting är gjort av.   
 

Med stöd från leken beskriver eleven skeendet i bildserien och visar att denne kan växla mel-

lan mikro och makronivå. I ena stunden syns sockret och det är då molekylerna sitter ihop 

med varandra, i nästa stund är de osynliga och det är då bindningarna gått sönder. Molekyler 

ses vara byggmaterial och så små att de inte syns med bara ögat. 

 

C2, Bildserien påverkar beskrivningen av begreppet: 
Elever vars intervjusvar lett till att dessa delats in i denna kategori beskriver begreppet på 

skilda sätt med och utan bild. Utan bild kan det låta enligt följande: 

Jag undrar, vad är det som händer med socker, karamellfärg och olja när det 

hamnar i vatten? 

Elev: Vattnet tar sönder bindningarna i sockret så att det går sönder tills det 

blir så litet att det inte syns längre. Det blir en lösning. Karamellfärg i vatten 

blir också en lösning, det händer samma sak som med sockret. Den här (tar 

upp oljevattnet) är en blandning för oljan är olik och löser sig inte med vattnet, 

för de är olika. Bindningarna går inte sönder när oljan går i vatten. De måste 

vara lika om de ska lösa sig  

Betyder det att man kan lösa olja då? 

Elev: Ja, men inte i vatten. Det måste vara något som är likt det. 
 

Beskrivningen är mer allmän och det är ännu inte tydligt om eleven anser att ämnen delas till 

mindre bitar eller om de delas till partikelnivå. Däremot är det tydligt att eleven anammat 

minnesregeln ”lika löser lika”.  När händelserna i bildserien ska tolkas låter det på annat sätt: 
 

Elev: På den första bilden är det något som vanlig salt och sen kommer vat-

tenmolekyler in och tar sönder bindningarna så saltet sprids ut med vatten och 

blir osynligt. Det är salt men de här olika bollarna (pekar på de olika stora bol-

larna på bilden) är kanske molekyler eller atomer i saltet som släpper.  

Om vi tar ut vattenmolekylerna, vad händer då?  

Eleven: Då syns det igen. 

Vad syns?  

Eleven: Saltet!  
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Vattenmolekylerna vad är det för något?  

Eleven: Det är det som är vatten.  

Är det vattendroppar som kommer in på bilden?  

Eleven: Nja, det är vattenmolekyler.  

Är det skillnad på en vattenmolekyl och en vattendroppe?  

Eleven: Skillnad? (tystnad) det var ju så att flera atomer var en molekyl och 

flera molekyler… ja, det måste vara skillnad för molekyler är ju det vattnet är 

gjort av. Det kan inte vi se men det är det vattnet är gjort av… tror jag. 
 

När det första och sista exemplet jämförs med varandra ses hur eleven växlar från makro till 

mikronivå med hjälp av bildserien. I samband med bildserien framkommer det tillslut att äm-

nen tros lösas till sina minsta beståndsdelar och att dessa skiljer sig från de ämnen de bygger 

upp.  

 

C3, Begreppet beskrivs på mikronivå: 

Vid tillfrågande om begreppet inom denna kategori hamnar diskussionerna genast på det mik-

roskopiska planet utan följdfrågor eller stöd från bildserien. I beskrivningarna synliggörs en 

insikt kring begreppet som enbart gjorts inom denna kategori: 
 

Vad skulle du säga händer med socker i vatten?  

Eleven: När man tar en sked socker och häller det i vatten, då släpper bidning-

arna mellan sockermolekyler och då löses sockret upp. Då kan man inte längre 

se vad som är vad men om vi fortsätter att hälla i mer och mer socker i vattnet 

så kan det bli mättat. När det händer så kan inte vattnet lösa upp mer socker, 

då kommer det som inte löses upp att bara hamna på botten. 
 

Eleven har alltså upplevt att det inte går att lösa hur mycket som helst av ett ämne i ett annat, 

tillslut blir det mättat. Nedan följer ett annat exempel med en annan viktig insikt för begrep-

pet:  
 

Eleven: Jag tror inte att man behöver röra om man orkar vänta, för atomer rör 

sig lite alltid. Det är ganska konstigt för när man typ tittar på ett träd så ser den 

inte ut att röra sig men atomerna gör det. Dem är aldrig helt stilla och därför 

löser det sig i alla fall, det tar bara längre tid.  
 

Det är en mer dynamisk syn på partiklar och eleven förklarar hur det kommer sig att ett ämne 

kan lösas av sig självt. Om värme beskrivs följande: 
 

Eleven: Det skulle lösa sig snabbt i varmt vatten, för där det finns värme finns 

det alltid mer rörelse, så molekylerna rör sig snabbare om det är varmt. Om 

vattnet var kallt skulle det ta längre tid för där rör de sig mindre.   
  

Det finns elever i andra kategorier som menar att ämnen löses fortare i varmt vatten och lång-

sammare i kallt vatten. Däremot skiljer sig denna förklaring från de andra då eleven i exemp-

let ovan pratar om just relationen mellan värme och rörelse i sin beskrivning.  
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Undervisningens effekter  

Hur kan elevers uppfattningar och uttryckssätt om begreppet förändras genom undervisning?  

Ingen tycks ha gått oberört förbi undervisningen och samtliga elever har funnit nya sätt att 

samtala om begreppet. Det tyder på att elever påverkats av undervisningen och har utvecklats 

mycket i det naturvetenskapliga språket. I figuren nedan syns hur kategorierna såg ut före 

respektive efter lektionsserien.  

 

Före: 
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Som tidigare nämnt finns det vissa uppfattningar som t.ex. i kategorierna C1 och C1:2c där 

elever fortfarande anser att ämnen delas till mindre bitar när det löser sig. Däremot har dessa 

elever fått inblick i det naturveteskapliga skeendet och använder andra ord i sina beskrivning-

ar jämfört med tidigare. Samtliga visar att de fått insikter kring begreppet då de beskriver ex-

empelvis hur lösningar i vätskeform kan separeras och de flesta elever sorterar nya lösningar 

och blandningar i både fast och flytande form (se bilagor 14 och 15). Efterintervjuerna tyder 

på att fler aspekter hade behövt urskiljas för elevgruppen eftersom det dök upp övergenerali-

seringar om två olika minnesregler. Det kan exempelvis vara viktigt att löslighet särskiljs från 

bildandet av nya ämnen. Hur bildas till exempel ett nytt ämne? Och hur skiljer det sig från två 

ämnen som löser sig med varandra? På så sätt hade undervisningen kunnat undvika en genera-

lisering om att alla fasta föremål vars ingredienser inte syns för sig är lösningar. 

 

När det gäller hur löslighet påverkar naturen har samtliga elever sedan förintervjuerna ökat sin 

förståelse för att ämnen kan spridas med vatten till många platser i naturen (se bilagor 14 och 

15). Eleverna ger nu inte enbart negativa exempel med vatten som lösningsmedel i naturen 

utan alla kan nämna något positivt.  
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Ett sätt för en del elever i kategori C1 att närma sig det naturvetenskapliga begreppet på mik-

ronivå har varit att närma den sig via leken (se bilaga10 ”lösnings och blandningsleken”). I 

leken lades stor vikt vid växlandet mellan makro och mikronivå samt översättningar mellan 

naturvetenskapliga språket och det vardagliga. Elever verkar också utvecklat sina kunskaper 

kring begreppet genom att partiklar tillskrivits mänskliga egenskaper. Begreppet och partik-

lars beteenden har så att säga tolkats utifrån vårt mänskliga sätt att vara. Människor vill leka 

och gör det kanske helst med dem som liknar dem själva. Det verkar alltså ha varit ett sätt för 

en del elever att relatera till den naturvetenskapliga beskrivningen. Bilden har också visat sig 

ha betydelse för hur undervisningen kan påverka elevers uttryckssätt och uppfattningar om 

begreppet. Det visar sig i efterintervjuerna att när elever få se en bild över lösningsprocessen 

att dessa närmar sig mikronivå och byter i samma veva till tillhörande språk som används i 

den upplevda världen mot det naturvetenskapliga.   

Efterintervjuerna visar att elever har närmat sig det naturvetenskapliga sättet att beskriva be-

greppet och att det finns elever som gjort vissa erfaranden som uppvisar på kvalitativa skill-

nader i förståelse. Därmed har det varit möjligt att urskilja kritiska aspekter som jag med un-

dervisningen försökt lyfta fram. I kategori C3 uppvisas mest komplexitet i beskrivningar av 

begreppet.  De känner till att en lösning kan mättas, förklarar sambandet mellan värme och 

rörelse samt att synsättet på de minsta beståndsdelarna tyder på ett närmande mot den dyna-

miska partikelmodellen.  

 

Måluppfyllelse  
Syftet med lektionsserien var att elever utvecklar kunskap om och förmågan att uttrycka sig 

på ett naturvetenskapligt sätt om det som sker på mikronivå då ämnen löser/blandar sig. De 

skulle även erbjudas möjlighet att göra insikter om hur det valda begreppet påverkar naturen 

och olika organismer. Samtliga elever bedöms ha utvecklats mot detta syfte och de delmål jag 

siktade på att synliggöra för eleverna. När elevintervjuernas resultat jämförs med de kriterie-

nivåer som jag satt för undervisningen fås följande resultat:  

De beskrivningar som hamnar i kategori C3 visar på kvalitet som resulterar i ett mycket gott 

utfall. Det motiveras av att kategorin innehåller uttalanden som visar på en mer dynamisk 

materiesyn och att flera viktiga aspekter av begreppet urskiljts. Därmed har det mesta kring 

delmålen utvecklats och eleven kan efter undervisningen sortera samtliga nya lösningar och 

blandningar korrekt. Förklaringar sker på mikronivå med stöd i det naturvetenskapliga språ-

ket. Här beskrivs även hur löslighet på olika sätt påverkar naturen och det visas medvetenhet 

kring människans roll i detta.  

I C2 uppnås ett gott utfall, eftersom här ges en naturvetenskaplig förklaring till löslighet med 

hjälp av naturveteskapliga ord. De flesta nya lösningar och blandningar sorteras korrekt, där 

det framgår att dessa kan vara både fasta och i vätskeform. Både negativa och positiva aspek-

ter som inverkar på olika organismers levnadsvillkor lyfts i samtalet. Växter, djur och männi-

skan kopplas dessutom samman i en näringskedja. 

I C1 finns det förklaringar till begreppet som bedöms vara på acceptabel nivå men också icke 

acceptabel nivå. I det senare fallet har elever visserligen uppnått flera delmål och utvecklat det 

naturveteskapliga språket men har kvar att utveckla kännedom om hur man kan urskilja en 

lösning från en blandning. När de gör detta kan de också sortera nya lösningar och blandning-

ar i både fast och vätskeform. Resterande elever i denna kategori kan också ha delmål att ut-

veckla men dessa elever resonerar fram till huruvida de har en lösning eller en blandning 

framför sig, beskriver hur en lösning skiljer sig från en blandning, sorterar gamla och nya i 

både fast och vätskeform. I C1:3, finns beskrivningar som kvalitativt sett är nära ett gott utfall 
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men här finns kvar att utveckla kännedom om vattnets roll som lösare i naturen och att lös-

ningar kan även vara fasta. 

Samtliga elever i år 4 ger både filtrering och avdunstning som ett möjligt sätt att separera lös-

ningar och blandningar. De sorterar gamla korrekt och benämner dem som antingen lösningar 

eller blandningar. Det finns dock fler delmål att arbeta vidare med även efter lektionsserien. 

Elever i C1 skulle exempelvis behöva arbeta vidare med: materiebegreppet, se skillnaden mel-

lan ämnen och dess beståndsdelar, få kännedom om att lösningar kan vara fasta, arbeta vidare 

med hur människan, växter och djur är sammanlänkade i en näringskedja. För eleverna i C2 

skulle den dynamiska synen på materia vara något att vidareutveckla. I C3 skulle arbetet kun-

na fortskrida mot ännu en abstraktionsnivå där löslighet och ”lika löser lika” regeln diskuteras 

på atomnivå. Hade jag arbetat vidare med denna elevgrupp skulle dessa även fått möta skill-

naden mellan löslighet och kemisk reaktion för att motverka övergeneraliseringar till den tidi-

gare nämnda minnesregeln.  
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Diskussion 
Undersökningens röda tråd  
Studien handlar om hur elever uttrycker och utvecklar kunskap kring ett naturvetenskapligt 

begrepp samt hur lärare kan få syn på detta. Undersökningen handlar också om vad lärare kan 

göra med hänsyn till den förförståelse som finns i en elevgrupp. Den första forskningsfrågan 

svarar på en del, det vill säga hur elever i olika åldrar uppfattar och uttrycker sig kring feno-

menet i fråga. När vi känner till detta borde det säga något om den naturvetenskapliga under-

visningen som elever stött på i skolan eller andra sammanhang till exempel förskolan eller 

hemmet. Elevers sätt att resonera kan med andra ord spegla dessa erfarenheter. Därefter blir 

den naturliga följdfrågan: hur stödjer vi eleverna att utvecklas ytterligare? Det är så forsk-

ningsfrågorna hänger samman med varandra och orsaken bakom valet att genomföra en lek-

tionsserie.  

Den erhållna kunskapen i utvecklingsarbeten bör ”bidra” med ”förändring” (Patel & Davids-

son 2003 sid.10). Att enbart en studera den första forskningsfrågan, hade kunnat leda till tyck-

anden om vad som borde göras, istället för att bidra med kunskap om hur lärande kan åstad-

kommas. Det praktiska genomförandet avslöjar just vad som sker när en lärare försöker stödja 

elevers naturvetenskapliga utveckling. Min avsikt med studien har däremot inte varit att göra 

några generella antaganden om hur något borde vara eller är. I stället hoppas jag på att ge en 

illustration om hur något kan vara och därigenom bidra till den naturvetenskapliga undervis-

ningens utveckling. Därför är resultatet för undersökningen präglat av hur den naturveten-

skapliga undervisningen påverkat just dessa elever i denna skola, vid detta tillfälle och vad jag 

som undervisande lärare sedan sagt och gjort för att stödja dem.  På en annan skola hade jag 

kanske varit tvungen att ta hänsyn till helt andra aspekter vid val av undervisningsmetoder 

och innehåll. Ingen elevsammansättning är den andra lik eftersom dessa påverkats olika bero-

ende på var de bor, vem de har mött och vilka erfarenheter de därigenom gjort av livet.  Där-

för anser jag det exempelvis vara omöjlig att hitta en färdig mall för det bästa sättet att under-

visa landets alla elever.  

Beroende på vilket perspektiv en lärare intar påverkas också synen på kunskap och lärande. 

Denna undersökning har till stor del präglats av det variationsteoretiska synsättet. Till följd av 

detta har ett lärande kännetecknats av en förändring i sättet att uppfatta det valda begreppet. 

Jag har däremot inte försökt ge sken av någon solskenshistoria när det kommer till den 

genomförda lektionsseriens resultat. Undervisningsförsöket erbjuder inblick i vad som är möj-

ligt men det ger också kännedom om de fallgropar en lärare kan hamna i om denne inte är 

varsam. Det är just det jag upplever vara vitsen med att genomföra en ”learning study”.  Ar-

betssättet blottlägger nämligen lärares egen förståelse för det undervisningen handlar om och 

kan på så sätt vara ett stöd i den egna kunskapsutvecklingen. När lärare själva förstår begrep-

pet och är klara över vad som krävs för att förstå ett innehåll, blir det sedan, som Vikström 

(2005) och Driver m.fl. (1994) påtalar, lättare att synliggöra detta även för eleverna.  

Det sociokulturella perspektivet problematiserar dock min undersökning. Hur ska exempelvis 

ställning tas till kunskapens situerade natur? Kan jag överhuvudtaget säga mig veta något om 

elevers uppfattningar om begreppet? Jag håller med om att intervjun som metod inte till 100 

% kan svara på vad en annan människa tänker, kan och känner till. Däremot har min mening i 

denna undersökning aldrig varit att undersöka det ”rena” tänkandet, utan hur elever verkar 

uppfatta och uttrycker sig kring ett fenomen. Det betyder att när jag analyserat resultatet har 

det skett med insikt om att elevers sätt att resonera och lösa problem beror på kontext, de red-

skap som finns till hands och det stöd de fått av mig vid intervjuerna. Eleverna lämnades inte 

ensamma att göra tolkningar av intervjufrågorna och det har exempelvis varit minst lika vik-

tigt att fundera på hur elever uttrycker sig med eller utan artefakter. Därför anser jag inte att 



50 

undersökningen är i motsatsförhållande till det sociokulturella perspektivet. Till och med Säl-

jö (2000/2008) menar att så länge det inte görs någon distinktion mellan individens tänkande 

och kommunikativa förmåga inom kontexten, så kan intervjuer påvisa intressanta resultat ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Han menar att det vi kan dra lärdomar av, ”är just hur männi-

skor hanterar situerade kommunikativa praktiker och hur de förmår utnyttja olika redskap när 

de argumenterar. Det är svårt att förstå varför detta inte skulle vara lika intressant att känna 

till.” (Ibid. s.118). Jag instämmer och förutom variationsteorin har undersökningen också på-

verkats av det sociokulturella perspektivet på lärande. Det genom att just frågan hur elever 

uttrycker sig kringbegreppet undersökts.  

 

 

Metoddiskussion     
Undersökningens validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två vanliga begrepp som Patel & Davidsson (2003) menar, har 

aningen skilda betydelser i kvalitativa undersökningar och kvantitativa undersökningar. I 

kvantitativa undersökningar talas det i samband med validitet om att forskaren utreder det 

denne från första början menat att undersöka. Reliabilitet uppnås då forskaren dessutom an-

vänder sig av ett bra och tillförlitligt instrument vid själva mätningen. Författarna anser att i 

kvalitativa undersökningar gäller god validitet hela forskningsprocessen och är därför inte 

enbart relaterad till datainsamlingen. Forskarens ambition är att tolka, förstå, beskriva upp-

fattningar och upptäcka företeelser i livsvärlden. Därför är validiteten beroende av forskarens 

förmåga att använda sin förförståelse i hela processen (Patel & Davidsson 2003). Redan innan 

undersökningens genomförande försökte jag vara väl förberedd inför intervjuerna och lek-

tionsserien men även inför senare tolkning samt analys av resultatet. Jag fördjupade mig i 

själva begreppet, brottades med mitt eget sätt att se på fenomenet, formulerade syfte och 

forskningsfrågor, tolkade styrdokumenten samt tog del av tidigare forskning. Förberedelserna 

anser jag ha underlättat vid studiens alla steg och var ett sätt att försöka bemöta validitetsfrå-

gan.  

Kvale (1997/2008) tillägger att validiteten stärks om forskaren är noggrann med att beskriva 

sina val i undersökningens alla steg. Därför har jag så noggrant som möjligt försökt beskriva 

och motivera mitt tillvägagångssätt i hela arbetsprocessen. Det har varit särskilt viktigt då jag 

skrivit arbetet ensam och har stundtals saknat någon att bolla idéer med. Kvale (1997/2008) 

menar vidare att då läsaren av en intervjuundersökning enbart har tillgång till det material 

forskaren valt att illustrera och tolkningen gjorts av en och samma person, är det viktigt att ge 

läsaren exempel på hur analysen genomförts. Det är också därför jag förutom illustrativa citat 

valt att tillägga hur intervjuguiden användes i bilagorna. På så sätt kan läsaren förhoppnings-

vis följa hur jag kommit fram till beskrivningskategorier, slutsatser och bedömning av elevers 

kunskapsutveckling.   

Syfteformuleringen handlar om hur elever uppfattar, uttrycker och utvecklar sina tankar kring 

ett naturvetenskapligt begrepp. På grund av detta föll det sig naturligt att använda sig av inter-

vjuer och ”Learning study” modellen som metoder. Om jag vill veta hur något uppfattas av 

elever, måste jag fråga dem. Vill jag dessutom veta hur de uttrycker sig i samband med expe-

riment, bör jag ställa dem inför situationer där jag kan höra språket som används. Är jag där-

efter intresserad av att veta hur uppfattningar kan förändras, är inte steget långt till att försöka 

påverka elever med undervisning. Därmed har jag med valda intervjumetoder, enligt Kvales 

(1997/2008) beskrivna syn på hur validitet kan verifieras, undersökt ”vad som var avsett att 

undersökas” (sid. 85).  
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Det hade visserligen också varit möjligt att undersöka detta genom att observera någon annan 

lärares lektioner och studera elever när de genomför laborativa test av något slag. Fördelen 

med liknande observationer hade varit att deltagarnas verbala yttranden och händelser kunnat 

studeras i sitt naturliga sammanhang (Patel & Davidsson 2003). Kvale (1997/2008) påpekar 

emellertid att forskningsintervjuns styrka ligger just i att deltagarna kommer till tals, något 

som ökar sannolikheten att få fram det undersöka objektets verkliga natur. Nackdelen hade 

således varit att jag med observation som metod missat chansen att ställa följdfrågor till ele-

verna och haft det svårare att närma mig elevernas upplevda värld. Ett sätt att öka validiteten 

ytterligare hade ändå varit möjligt genom så kallad ”triangulering”. Här används flera datain-

samlingsmetoder för att tillsammans bidra med djupare kunskaper om det som undersöks (Pa-

tel & Davidsson 2003). Alltså hade jag utöver intervjuer kunnat genomföra observationer och 

till exempel föra loggbok över undervisningsförsöket. Genom olika metoder hade syftet möj-

ligtvis kunnat besvaras från fler synvinklar. Det är troligt att detta hade kunnat leda till fler 

intressanta resultat med hänsyn till studiens syfte om att undersöka hur uppfattningar kan för-

ändras med undervisning.    

Patel & Davidsson (2003)menar att reliabilitet i kvalitativa undersökningar ska ses mot bak-

grund av intervjusituationen och om frågorna fångar den unika situationen. Det är till och med 

viktigare än att en intervjuperson exempelvis svarar på samma sätt på en återkommande fråga. 

Intervjun kan nämligen enligt författarna visa sig vara ett lärotillfälle för den intervjuade. I 

kvantitativa undersökningar strävar man dock efter ett och samma svar för att uppnå hög reli-

abilitet (ibid.). När det gäller intervjuns reliabilitet har intervjuguiden visat sig vara ett an-

vändbart verktyg, både i samband med intervjuer men också i analysen. Det tack vare att in-

tervjuguiden utformades utifrån viktiga punkter för begreppet lösningar och blandningar be-

skrivna i styrdokumenten samt tidigare forskning. Enligt min bedömning har intervjumallen 

svarat mot undersökningens syfte och mätt det den skulle mäta. I och med detta var den också 

ett stöd i att hitta karaktäristiska drag för elevers uttalanden. På så sätt underlättades arbetet 

med att utforma beskrivningskategorier, i enlighet med den fenomenografiska forskningsan-

satsens förfaringssätt vid bearbetning av data (Uljens 1989).  Det finns ändå något viktigt att 

nämna med hänsyn till syfteformuleringen och hur den sedan påverkat värderingen av efterin-

tervjuernas resultat i förhållande till bedömningskriterierna. Det tas dock upp i resultatdiskus-

sionen. 

Mitt intryck har varit att intervjuguiden var ett stöd vid intervjuerna men den behövde aldrig 

följdas slaviskt. Det tror jag har att göra med de erfarenheter som gjordes i samband med att 

intervjua testgruppen både före och efter undervisningsförsöket. Det resulterade i att jag inte 

styrdes av mallen, utan kunde koncentrera mig bättre på vad eleverna i den riktiga undersök-

ningen sade och menade. Något som Kvale (1997/2008) på följande sätt beskriver värdet av 

när det handlar om intervjustrategier:  

Syftet är att komma fram till en genomskinlighet vad gäller den tekniska utrustningen, 
där den skicklige hantverkaren inte koncentrerar sig på metoderna utan på uppgiften 
– i Heideggers analys av hantverksarbetet är det inte hammaren som snickaren äg-
nar sin uppmärksamhet åt utan spiken och bordet (sid.103). 

Även Patel & Davidsson (2003) lyfter vikten av övning och förberedelser i form av att testa 

ett frågeformulär på en representativ grupp. Det öppnar för möjligheten att korrigera fråge-

formuläret så att intervjun under själva undersökningen blir mer lyckad (ibid.). Erfarenheterna 

som jag gjort i samband med intervjuandet av tesgruppen, var enligt mitt tycke ovärderliga för 

undersökningen. Vid testintervjuerna fick jag prova på hur frågorna, experimenten och bilder-

na fungerade i verkligheten. I efterhand kunde jag reflektera över om frågor kunnat ställas på 

annat sätt och om experiment/bilder kunde presenteras bättre. Därefter kunde jag genast testa 
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nya angreppssätt med nästa intervjuperson. Jag gjorde alla tänkbara misstag men hade chan-

sen att rätta till dem innan undersökningen. I efterhand kunde jag exempelvis lyssna på det 

inspelade materialet och höra när en fråga kunde vara ledande, hur jag missade att följa upp 

viktiga yttranden eller när jag helt missuppfattat eleven. Att spela in intervjuer ökar också 

reliabiliteten eftersom forskaren kan lyssna på samtalet upprepade gånger, granska sin inter-

vjuteknik samt sina tolkningar av det som sagts (Patel & Davidsson 2003, Kvale 1997/2008). 

Ett sätt att tackla de problem som det inspelade materialet av testgruppen visade var att jag 

ständigt använde mig av Kvales ”tolkande frågor”. Det vill säga att elevens utsaga samman-

fattades för att säkerställa att budskapet gått fram hos mig. Det gav eleven möjlighet att rätta 

till eventuella missförstånd och ledande frågor kunde undvikas. Naturligtvis kan det finnas en 

felkälla här men jag försökte vara noggrann med att poängtera för eleverna att jag var genuint 

intresserad av deras egna tankar.  Eleverna skulle så säga undervisa mig om sina sätt att se på 

skeendena och rätta mig när jag hade fel.  

 

Elevers integritet 
När det kommer till elevers integritet har följande mening funnits med i mitt sinne under hela 

genomförandet: 

”Om man har barnperspektiv sätter man barnet i fokus och accepterar att barnet är 

expert på hur det är att vara just det barnet och också hur det är att vara i den ålders-

gruppen.”( Ekelund och Dahlöf, 2005 sid. 12). 

Det innebar att eleverna fick reda på att: skolan och de själva var anonyma, att de när som 

helst fick avbryta intervjun och att intervjuerna inte behövde spelas in. De fick också frågan 

om de själva ville delta minst två gånger. När en elev avböjde att bli inspelad respekterades 

naturligtvis detta önskemål, utan några som helst frågor på varför. Jag följde alltså de tidigare 

beskrivna rekommendationer i metoden som Kvale (1997/2008) förespråkade för. Därför fick 

eleverna också på förhand veta att vi skulle titta på några experiment och meningen var att de 

skulle berätta om sina tankar kring dessa. De fick veta att jag skulle bli lärare och att jag inför 

kommande yrkesliv ville ha deras stöd för att bli bättre på att lyssna på elever. Det fanns där-

för inga rätta eller felaktiga svar som de kunde ge. Min upplevelse av intervjuerna var att ele-

verna verkligen ville att jag skulle förstå vad de menade. Jag ska nu ge exempel på vad jag 

menar med ett citat som också återfinns i resultat del 1. Eleverna får en fråga där jag råkar 

lägga in mina kunskaper om att vattnet spelar en avgörande roll i experimentet.   

Vattnet då? Vad gör den med sockret? Spelar det någon roll om vattnet är 

varmt eller kallt?  

Elev 3: Den gör inget. Jag tror det gick sönder för att vi rörde om.  

Elev 4: Om det är varmt vatten kanske sockret blir mjukare och när man slår 

på det kanske det går sönder lättare.   

Trots att jag frågar eleverna om vad just vattnet gör med sockret, är bägge eleverna konse-

kventa med sina tankar att det är omrörningen som gör det. Därmed verkar förtroende byggts 

upp mellan mig och eleverna, eftersom de verkade våga säga sin uppriktiga mening. Något 

som tidigare nämnts i metoden både Kvale (1997/2008) samt Doverborg & Pramling (2000) 

menade var viktigt att lyckas med som intervjuare. 

Det var heller inga som helst problem att få elever att ställa upp på att bli intervjuade. Det var 

tvärtom svårt att låta bli att intervjua fler! När jag väl intervjuat några så spred sig ryktet som 

en löpeld att de fått genomföra experiment med mig. Karamellfärgen som användes vid expe-

rimenten färgade dessutom mina fingrar gröna och detta tycktes skapa enorm nyfikenhet hos 
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många under hela praktik- perioden. Jag blev tjejen med de gröna fingrarna som alla undrade 

över.  

Det som kunde vara svårt vid intervjuerna var att eleverna väldigt gärna ville fortsätta med 

egna experiment och helst blanda in alla de ingredienser jag hade med i samma burk. Vilket 

visserligen var ett gott tecken eftersom intervjusituationen uppenbarligen inte känts som en 

testsituation. Något som Schoultz (2000) höjde ett varningens finger för när elevers kunskaper 

ska bedömas. Experimenten väckte istället intresse och engagemang från elevernas sida och 

därför fick de lov att testa sina idéer direkt efter intervjun, vilket verkade uppskattas. 

Jag instämmer med Doverborg & Pramling (2000) om att artefakter hjälper till att hålla sam-

talet flytande. Nu hade vi något gemensamt att titta på, vilket kan ha varit en fördel eftersom 

jag var en okänd person för eleverna. Något som förövrigt förespråkas av Patel & Davidsson 

(2003), då de anser att när intervjuare och den intervjuade känner varandra väl, kan tidigare 

förhållningssätt och förutfattade meningar påverka resultatet. För eleverna var jag en främ-

mande person och artefakterna kan ha varit en del i att jag kunde närma mig elevers tanke-

gångar, utan intervjuerna blev förhörsliknande. Vilket i så fall kunnat leda till att elevernas 

integritet inte respekterats tillräckligt och förtroendet mellan oss hade riskerat att brytas. 

Doverborg & Pramling (2000) anser att intervjumiljön måste vara lugn så att barn kan komma 

till sin rätt vid intervjuerna. Jag hade tillgång till ett grupprum där vi kunde sitta och prata 

utom hörhåll från andra. Det hände ibland att andra lärare hämtade något från rummet eller att 

elever ville komma in och arbeta men detta anser jag inte ha påverkat intervjuerna nämnvärt.  

 

Artefakter, de fyra f:n och elevers olikheter 
I hela genomförandet har jag försökt inkorporera de fyra f:n som Gustavsson (2002) ansåg 

spelat en underordnad roll i skolans syn på kunskap. Pramling & Sheridan (2000) menade 

dessutom att de olika kunskapsformerna fakta, förståelse, förtrogenhet, färdighet samspelar 

med vararandra utan inbördes värde. På följande sätt styrdes arbetsgången i undervisningen 

med hänsyn till de fyra f:n (se bilaga 10 för utförligare beskrivning av arbetsmomenten): 

Fakta: är information och vid lektionsserien kunde elever erbjudas detta vid genomgångar 

men även i kemihäftet. Vid genomgångar lyftes viktiga aspekter i variationsteoretisk anda och 

elever fick stöd med att urskilja begreppet från flera håll (Holmqvist 2006). Eleverna fick 

också möta naturvetenskapliga symboler och modeller som Driver m.fl. (1994) lyfter i sin 

artikel, vara viktigt att synliggöra för elever i samband med naturvetenskaplig begreppsbild-

ning. För att bygga broar mellan vardagsspråk och naturvetenskapligt språk vid genomgång-

arna, gjordes även översättningar av mig.  Om eleverna exempelvis sade att ett upplöst ämne 

som karamellfärg kommit från varandra, kunde jag översätta detta med att säga något i stil 

med att: ”Ja, molekylerna som bygger upp ämnet kommer ifrån varandra och det kallas på 

kemispråk för att något löser sig. Det du har då är en lösning”.    

Förståelse: handlar om meningsskapande (Pramling & Sheridan 2000). Elever förstår olika 

och tillägnar sig fakta på olika sätt. De kan exempelvis behöva få tid att reflektera över det 

som tagits upp i genomgången men också vilka frågor det väckt hos dem. Vid genomgångar 

och experiment lades därför stor vikt vid att eleverna fick diskussionsfrågor att diskutera par-

vis/gruppvis. Min förhoppning var att elever skulle få den tid de behövde till att begrunda 

över begreppet och att det skulle leda till fler frågor från elevernas sida. Vilket också hände. 

En elev sade exempelvis följande vid en lektion: ”Men, allt det vi rör ihop blandas ju! Varför 

kallar du det för en lösning?” Eleven hade gjort en viktig upptäckt om det naturvetenskapliga 
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språket, som var viktig att diskutera. Allting blandas och är därmed blandningar men på kemi-

språket kallas vissa blandningar lösningar för att särskiljas från andra blandningar. 

Som redan nämnts i metoddelen, användes också kemihäftena för att hitta viktiga frågor att 

diskutera. Allt detta gjordes med medvetenhet om forskning som talar för att elevers be-

greppsbildning gynnas av diskussioner, där lärare använder information om elevers förkun-

skaper (Pinarbas mfl. 2006, Strömdahl 2006, Helldén, 1994, Sjøberg, 2010, Johansson och 

Rosén 1996). Förövrigt anser jag att genomgångar varvade med samtalsövningar är ett bra sätt 

att få tysta elever att bli mer delaktiga. En tyst elev behöver inte, enligt mig alltid vara tyst på 

grund av att denne är blyg. Det kan vara fråga om att elever måste få mer tid till att reflektera 

över innehållet och det som sägs i klassrummet innan de kan/vill ge sig in i ett samtal. 

Färdighet: Genomgångar och samtal räcker däremot inte eftersom kunskapen är också kopp-

lad till kroppsliga erfarenheter (Gustavsson 2002). Därför fick elever vid varje arbetspass 

genomföra något praktiskt. Det kunde vara experiment eller den konkretiserade leken (se bi-

laga 10). Experimenten skulle ge eleven erfarenheter av begreppet och leken skulle stödja 

eleven att se det som inte går att se i experimenten, det vill säga skeendet på mikronivå.  

Förtrogenhet: Det är något som är så självklart att det inte behöver uttalas och bygger på erfa-

renheter (Gustavsson 2002). Vid genomgångar, lek och experiment lades vikt vid att erbjuda 

elever fler erfarenheter av det naturvetenskapliga språket och begreppet.  Erfarenheterna skul-

le bestå i fler synvinklar på begreppet och få elever att verbalisera sina tankar. Det tysta skulle 

inte förbli tyst, utan fångas upp med utmanande samtal. Som redan nämnt i bakgrunden ansåg 

Helldén (1994), att elever behöver av få alternativa förklaringsmodeller och utmanande fråge-

ställningar. När ett fenomen kan lyftas fram och diskuteras ur olika synvinklar, kan den up-

penbara sig på ett nytt sätt för eleverna. Eller beskrivet på ett annat sätt: när det osynliga inte 

längre är osynligt kan det ursprungliga synsättet värderas av eleven och ett lärande blir möj-

ligt. 

Enligt min bedömning fick eleverna i lektionsserien utveckla de olika kunskapsformerna ge-

nom olika slags aktiviteter. De hade möjlighet att läsa, skriva, prata, lyssna och göra. På så 

sätt tog jag också hänsyn till elevers olikheter. I samband med intervjuerna tror jag att elever-

na även där fick möjlighet att visa sitt kunnande utifrån sitt eget sätt att vara. Min iakttagelse 

var nämligen att eleverna tenderade använda de redskap som fanns till hands på väldigt olika 

sätt. Det är tänkbart att detta handlar om att elever har olika inlärningsstilar. Kan det exem-

pelvis vara så att elever med visuell inlärningsstil behöver en text eller bild att utgå ifrån vid 

intervjuer? I så fall kan de behöva något att titta på för att kunna svara på en fråga efter sin 

förmåga. I min studie fanns det även elever som enligt min uppfattning inte alls verkade be-

höva bilder eller experiment i sina beskrivningar. De tittade knappt på dem och jag behövde 

inte ställa många frågor för att de skulle ge utförliga beskrivningar av sitt tänkande. Kan det 

vara så att dessa elever är auditiva i sin inlärningsstil och därför räcker det med att ställa frå-

gor muntligt? Jag hade också elever som i efterintervjuerna svarade på frågan om lösnings-

processen med att hänvisa till lösningsleken. De vävde in sig själva och vänner i sina beskriv-

ningar av begreppet varvat med naturvetenskapliga ord. Dessa elever verkade också vara mer 

benägna att plocka upp experimenten, titta på dem och känna på dem. Kan det vara så att de 

behöver ha något konkret framför sig eller en fysisk erfarenhet att relatera till då de svarar på 

en fråga? I så fall kan det vara fråga om att dessa elever har en kinetisk inlärningsstil och lär 

sig med bäst genom att få göra något konkret. När det gäller användningen av artefakter vid 

intervjuer visar också Schoultz (2000) studie att, elever med dessa resurser kan ge mer avan-

cerade beskrivningar av ett begrepp än om dessa saknas.  
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Som undervisande lärare för eleverna år 4 måste jag också här tillägga en observation som 

uppenbarade sig i undervisningsförsöket. Sett till elevgruppen som helhet upplevde jag att 

dessa var oerhört samtalsvilliga vid de olika moment där diskussioner uppmuntrades. Där-

emot när det kom till att arbeta med kemihäftena stöttes det på en del svårigheter. Flertalet 

elever kunde direkt efter det att de svarat på någon fråga muntligt, säga sig behöva hjälp med 

att formulera detta med pennan. Det var alltså inte fråga om att dessa elever inte kunde svara 

på frågan, de hade bara svårt att få ned det på papper. Det aktualiserar också frågan om hur 

bedömningen av elevers kunskapsutveckling sett ut i denna studie om jag hade valt att använ-

da mig av ett mer traditionellt prov? Eller om jag vid bedömning av elevers kunskaper inte 

hade haft tillgång till intervjuresultaten utan bara elevtexterna?  

Säljö (2007) varnade, som redan nämnt i bakgrunden, om en utveckling där elever ställs inför 

fler tester och prov där de lämnas ensamma i att visa sitt kunnande. Genomförandet av min 

lektionsserie tillsammans med det kunnande elever visade i intervjusituationen, tyder på det 

Petterson (2005) menade, att när elevers kunnande ska bedömas är det inte tillräckligt att stäl-

la dem inför prov. Det skulle riskera att ”tappa” de elever som är duktiga på att ge uttrycka sig 

muntligt och resonera sig fram till en lösning. Därför har jag i bedömningen av elevers kun-

skaper i linje med Petterssons förslag, med intervjun och lektionsserien försökt ställa dem 

inför en situation där de har möjlighet att visa sina förmågor på olika sätt. I både ord och 

handling! Så för att svara på ovanstående frågor: Är det roligt att elevers prestation gällande 

måluppfyllelsen i denna studie, kunnat vara mycket dystert utan tillgång till experiment, bil-

der och en samtalspartner.   
 

Resultatdiskussion 
Generaliserbarhet  
Kvalitativa intervjuundersökningar har enligt Kvale (1997/2008) kritiserats för att ha för få 

deltagare. Resultaten anses inte kunna generaliseras från några få individer till större grupper. 

Samtidigt poängteras att vägen till generell kunskap går genom ökad fokusering på ett fåtal 

fallstudier. Även Patel & Davidsson (2003) menar att resultatet i studier vars urval skett enligt 

tillgänglighets princip inte kan påstås gälla för andra än dem som deltagit i undersökningen. 

Studien kan kanske inte generaliseras att gälla landets alla elever men det innebär inte att re-

sultatet saknar betydelse. Patel & Davidsson (2003) anser nämligen att kvalitativa studier kan 

leda till ökad förståelse ” av ett fenomen och vilka variationer som detta fenomen uppvisar i 

relation till sin kontext.” (sid.106). Lärare kan exempelvis jämföra hur deras egna elever sam-

talar om och uppfattar begreppet jämfört med dem i denna studie. De kan också jämföra sin 

undervisning med min, få inspirationer när det gäller tillämpning av teorier och användningen 

av bild/lek som ett möjligt sätt att synliggöra ett naturvetenskapligt begrepp. Genom min stu-

die kan de även få inblick i min fallgrop med vissa minnesregler och undvika detta i sin un-

dervisning.  

Marton & Booth (2000) beskriver att fenomenografiska forskningsmetoder förmodligen inte 

kan ge svar på hur de enskilda sätten att uppleva ett fenomen fördelas över en population, det 

vill säga hur många personer som uppfattar ett fenomen på det ena eller det andra sättet. I 

stället menar de att fenomenografiska forskningsansatser kan ge svar på vilken variation av 

synsätt det finns på ett fenomen. Författarna belyser vidare att ”även om empiriska påståenden 

om individer eller grupper inte är möjliga att generalisera, så kan själva variationen mycket 

väl vara det ” (ibid. sid. 167).  Intervjuerna tydde på att det fanns kvalitativt skilda sätt att för-

stå och uttrycka sig kring begreppet som var återkommande i alla åldrar. Resultatet i denna 

studie kan alltså ge en fingervisning om just vilka dessa vanliga sätt är. Det är i sin tur något 
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lärare kan ha i åtanke och vara uppmärksamma på i sin undervisning. När lärare vet hur elever 

verkar resonera och vad de egentligen menar med vissa ord, blir det lättare att bemöta elevers 

funderingar. Att lärare är medvetna om elevers förkunskaper, hur dessa uppstår och använder 

denna information i undervisningen stöds som redan nämnt i bakgrunden av många som för-

djupat sig i naturvetenskaplig begreppsbildning (Pinarbas mfl. 2006, Strömdahl 2006, Hell-

dén, 1994, Sjøberg, 2010, Johansson och Rosén 1996).  

Däremot anser jag mig i dagsläget inte ha behövt intervjua så många elever som jag gjorde. 

Visserligen har det givit mig stora erfarenheter om hur en fråga kan stödja elever att beskriva 

sin uppfattning men undersökningens resultat hade sannolikt inte påverkats om jag halverat 

antalet intervjuer. Det till följd av att jag inte funnit fler beskrivningskategorier ens inräknat 

med testgruppens intervjuresultat. Vilket verkar stämma överens med det fenomenografiska 

synsättet som Marton & Booth (2000) menar karaktäriseras av att, det finns bara ett visst antal 

sätt att uppleva ett lärandets objekt oberoende av skillnader i undersökta populationer. 

 

Tidiga insatser  

I samband med att dagens styrdokument tolkades i bakgrunden nämndes att, materiebegreppet 

har betydelse för elevers förståelse av begreppet lösningar och blandningar. Löfgrens (2009) 

studie lyfte dessutom betydelsen av tidiga introduktioner och fortlöpande utveckling av natur-

vetenskapliga begrepp under hela skoltiden. Utifrån två punkter är jag beredd att hålla med 

om vikten av tidiga insatser, eftersom min studie verkar tyda på att: 

 Den största förändringen i elevers uppfattningar om begreppet lösningar och blandningar sker i 

denna studie mellan förskoleklassen och år 4. Eleverna i år 6 verkade inte visa på ökad komplexi-

tet i förståelse för begreppet jämfört med eleverna i år 4.   

 Elevers materiesyn i resultat del 1 såg ut att vara statisk i alla åldrar.  

I bakgrunden berördes också att materiebegreppet inte omnämndes i de nya styrdokumenten 

som ett centralt innehåll för undervisning förrän i år 4-6.  Om det är så att tidiga insatser är 

viktiga är det värt att fundera över hur de nya styrdokumenten kan komma att tolkas eller rät-

tare sagt vad själva preciseringen av ett centralt undervisningsinnehåll kan leda till. Det är 

enligt mig tänkbart att lärare tolkar den nya kursplanen i kemi som att materiebegreppet är 

alltför avancerat för elever i år 1-3. Det skulle kunna leda till att lärare undviker vissa områ-

den i naturvetenskap bara för att eleverna inte anses ha åldern inne. Ingen elevgrupp är den 

andra lik och ett specifikt innehåll vid en viss ålder behöver nödvändigtvis inte vara det som 

stödjer en vidareutveckling. Det syntes även i resultatet i denna studie. Jag kunde inte se nå-

gon entydig progression med ökad ålder och kom fram till att elever kan nå olika kunskaps-

mål vid väldigt olika tidpunkter.  

Elevers uppfattningar av ett naturvetenskapligt fenomen kan förövrigt stå i direkt relation till 

tidigare erfarenheter (Helldén 1994, Johansson och Rosén 1996). I denna undersökning har 

eleverna förmodligen också gjort olika erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen. Det kan 

vara orsaken till att jag inte kunde se en linjär utvecklingskurva, något som det centrala inne-

hållet i kursplanerna enligt mig speglar. Å andra sidan borde de nya kursplanernas precisering 

inte vara ett hinder i att lyfta även andra aspekter som kan öka förståelsen för ett fenomen. 

Det ställer dock krav på lärarens egna kunskaper, eftersom denne måste kunna läsa mellan 

raderna och se sådant som är viktigt för elevers förståelse även om det inte är så tydligt ut-

skrivet i kursplanerna. Tydligheten och preciseringen skulle alltså kunna ha en negativ effekt 

om det leder till alltför ordagranna tolkningar om vilket innehåll elever ska möta vid en speci-

fik ålder.  
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Återkommande beskrivningskategorier och uttryck 
Resultatet visade på att det fanns vissa återkommande beskrivningskategorier i samtliga åldrar 

som också hittas i tidigare forskning (Nordlab 2003, Andersson 2001). I den ena svarskatego-

rin (B) beskriver elever att ämnen som löser sig övergår till flytande form och den andra kate-

gorin (C) anses de sönderdelas. I samband med att eleverna beskriver skeenden i experimen-

ten visar de också på intressanta resultat på hur vissa ord används. Ordet smälta användes 

inom bägge kategorier. Inom kategorityp B innebar det alltså att sockret blev flytande medan 

det i kategorityp C ansågs sönderdelas.  

Som redan nämnt i bakgrunden visar litteraturgenomgången av naturvetenskapligt begrepps-

bildning att elever har tankar om naturvetenskapliga skeenden men att de oftast är av vardag-

lig karaktär. Helldén (1994) beskriver att detta beror på att barn ”tolkar de vuxnas uppfatt-

ningar av omvärlden utifrån det språk vi använder för att beskriva olika företeelser (sid. 107).  

Språket som vuxna använder i barns omgivning spelar alltså roll. Just ordet smälta brukar vi 

vuxna faktiskt säga ofta då vi häller socker i kaffe eller te. Det kan vara möjligt att elever 

hämtar detta uttryck från denna vardagliga händelse. För en del innebär detta att smältningen 

resulterar i att sockret blir löst och flytande som smör i solsken. Andra har kanske noterat att 

vi vuxna dessutom rör om då vi säger att sockret smälter. I så fall är det inte konstigt om ele-

ver anser att då socker smälter går den sönder till mindre sockerbitar. Eller överhuvudtaget att 

elever i denna studie ofta ansåg att omröring krävs för att något ska smälta/lösa sig.  

Bland de äldre eleverna visade det sig att uttrycket ”löses upp” användes även det med olika 

betydelser mellan kategorierna. Med samma resonemang som nyss genomfördes kan det antas 

att de äldre eleverna nu stött på ett nytt uttryck. Kanske har de hört någon säga att sockret inte 

smälter utan löser sig i kaffe eller te. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv har eleverna i så fall 

inbjudits i en naturvetenskaplig diskurs. Schoultz (2000) och Eskilsson (2001) menar att be-

greppsbildning enligt denna teori startar ofta med ett muntligt uttryck som elever testar vid 

olika situationer. Det är först senare när eleven samlat på sig erfarenheter om dess använd-

ningsområden som de förstår begreppets fulla innebörd. Det skulle kunna vara en möjlig för-

klaring till att elever i denna undersökning lärt sig använda uttrycket lösning samtidigt som de 

fortfarande ansåg att sockret smälte. 

I resultat del 2 fanns elever som visade att dessa närmat sig förståelsen av det valda begreppet 

genom att partiklar tillskrivits mänskliga egenskaper. Att eleverna uttryckte sig så är ingen 

slump, de fick detta av mig! I lösningsleken använde jag liknande uttryck som eleverna an-

vände vid efterintervjuerna. Jag kunde säga något i stil med att ”molekyler som är lika vill 

leka och då löser det sig. Men de som är olika vill inte leka och då löser det sig inte”. Hand-

lingen var från min sida omedveten men en vanlig företeelse enligt Thulin (2006), som i sin 

studie sett att lärare tenderar använda liknande uttryck i samtal med barn. Författaren kallar 

sättet att prata om partiklar för ett antropomorfiskt uttryckssätt och menar att lärare använder 

detta för att intressera barn för ett lärandeinnehåll. Däremot ställer sig författaren kritiskt inför 

att lärare omhuldar naturvetenskapliga begrepp med mänskliga egenskaper, eftersom studien 

visade att innehållet på så vis kom i skymundan (ibid.). Det språk vi använder är enligt mig 

viktigt att tänka på eftersom det påverkar hur elever uppfattar innehållet i undervisningen. Ett 

lärande i naturvetenskap kännetecknas av att bli socialiserad in i en diskursiv tradition. Språ-

ket innehåller specifika termer och begreppslig förståelse nås genom att dessa används i bety-

delsefulla sammanhang (Schoultz 2000, Eskilsson 2001). Min studie tyder på att elever med 

stöd från leken och de antropomorfiska uttryckssätten närmade sig förståelse för begreppet 

och kunde därefter beskriva skeendet på mikronivå. I leken stannade inte beskrivningen på ett 

antropomorfiskt uttryckssätt, innehållet diskuterades även på ett naturvetenskapligt sätt. Av 

den orsaken anser jag inte att det antropomorfiska uttryckssättet var något som fördunklade 

innehållet, jag tror att det snarare gav elever en grundläggande förståelse för begreppet. Det 
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kan till och med vara så att de naturvetenskapliga orden får en djupare betydelse för eleverna i 

ett senare möte med begreppet till exempel i högstadiet. I ett sådant läge har eleverna redan 

förförståelse för ”lika löser lika” principen och känner till att det finns något som gör att mo-

lekyler som är lika löser sig. Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) anser också att 

antropomorfiska uttryckssätt inte behöver undvikas eftersom dessa mycket väl kan vara ett 

stöd för elever då de ska beskriva naturvetenskapliga fenomen (ibid.). Det kan enligt mig ändå 

vara viktigt att diskutera med elever om att molekyler inte har egen vilja på riktigt. Så att det i 

förlängningen inte leder till att elever tolkar partiklar på ett makroskopiskt plan (Andersson 

2001).  

 

Bildserien över löslighet 

Bilden över lösningsprocessen (bilaga 7) var särskilt användbar i efterintervjuerna där en del 

elever (kategori C2) tycktes behöva den för att närma sig mikronivå i sina beskrivningar. Ele-

verna gav en mer allmän beskrivning utan bild. Med stöd från bilden närmade de sig mikroni-

vå och växlade då även språkligt från ämnesnivå till molekylnivå. Bilden valdes för att stödja 

elever att kunna låtsas se sådant våra ögon inte kunde se. Det är möjligt att detta också ökar 

säkerheten i mina resultat då den hjälpte elever att få fram mer av det erfarit under lektionsse-

rien. Med bilden som utgångspunkt för samtalet fick de därmed chansen att visa sitt verkliga 

kunnande. Utan den beskrivning eleverna gav med bild hade också bedömningen i relation till 

kriterienivåerna kunnat påverkas till elevernas nackdel. Kunskapen är som tidigare nämnt i 

bakgrunden enligt sociokulturell teori beskriven av Säljö (2000/2008) situerad. Det kan vara 

så att eleverna i min studie tack vare bilden lättare kunde uppfatta sammanhanget och när det 

var läge att ge en mer utförlig beskrivning av skeendet. Min studie stöder alltså tanken på att 

artefakter behövs vid elevintervjuer där deras kunskaper ska bedömas. Bedömningssituatio-

nen blir mer verklig eller autentisk, så som tidigare nämnts i bakgrunden var enligt Dysthe 

(2003) en konsekvens av det situerade perspektivet. Även Korp (2003) talar för att elever kan 

mer än vad de förmår visa vid ett skriftligt prov och min studie ger stöd åt författarens påstå-

ende om att samtal som bedömningsverktyg kan illustrera elevers kunskapsutveckling bättre.   

 

Var bildserien alltid lyckad? 

Tanken med bildserien (se bilaga 7) var att elever skulle kunna få stöd med att förklara sitt 

synsätt och möjligtvis se ett samband mellan experiment och lösningsprocessen. Jag var sär-

skilt intresserad av att få reda på om elever som hade svårt att förklara sin uppfattning fick 

stöd av bilden. Så var fallet för många elever. Studien tyder också på att det fanns elever som 

tolkade bilden och den nya situationen med det de redan sagt. Särskilt förskoleelever och ele-

ver i år 4 tenderade i denna studie vara konsekventa med sin tidigare utsaga och hur de senare 

tolkade bildserien. Det stöder Helldéns (1994) beskrivning av att elever har benägenhet för att 

tolka nya situationer med hänsyn till tidigare kunskaper. Det är också i linje med det varia-

tionsteoretiska perspektivet där människan ses göra tolkningar av den yttre världen i relation 

till ständigt närvarande erfarenheter (Marton & Booth 2000). Det fanns också elever i år 6 

som ändrade uppfattning när de fick se bilderna över lösningsprocessen. Österlinds (2006) 

studie visade att elever söker efter sammanhang och mening i alla lärande situationer. Därför 

kan det vara möjligt att jag med bildserien i denna undersökning inte lyckades skapa detta 

sammanhang för de yngre eleverna. Det skulle tyvärr också vara möjligt att eleverna i år 6 har 

större erfarenheter av skolan och förväntar sig att lärare vill ha ett rätt svar. De försökte kan-

ske hitta ett samband mellan mina frågor, experiment och bildserie. Speciellt med tanke på att 

jag frågade om de kunde se detta sammanhang mellan någon eller några experiment. Frågan 

kan därför ses vara ledande vilket betyder att det i så fall skulle kunna finnas vissa felmargi-

naler i resultaten.  
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Min mening är ändå att det egentligen inte finns någonting som säger att elever inte kan ändra 

uppfattning under intervjun. Som redan nämnt är Patel & Davidsson (2003) inställning att 

inkonsekventa intervjusvar inte behöver uppvisa negativa inslag i kvalitativa undersökningar. 

Det kan istället varit fråga om att intervjuerna blev för många en lärande process och att det 

en elev svarade instinktivt inte speglade deras verkliga förmåga. Elever behövde kanske tid att 

stanna upp och bilda sig en uppfattning. En bild säger mer än tusen ord och det eleverna från 

början inte kunnat förklara, kanske föll på plats då de fick se en konkret bild. Även om jag 

undvikit ledande frågor anser Kvale (1997/2008) att dessa borde användas betydligt mer fre-

kvent i forskningsintervjuer jämfört med vad folk tror. Han menar att ledande frågor skulle 

kunna användas för att testa tillförlitligheten och bekräfta tolkningen av svaret. Vilket också 

var anledningen till att eleverna fick frågan och bildserien först efter det att de sett experimen-

ten och beskrivit sin syn på skeendet. Om bilden verkligen var ett stöd beror på sammanhang, 

hur eleven uppfattade den, hur den presenterades och de frågor som ställdes. Det är svårt att 

svara för elevernas del men jag tror inte att frågan knuten till bildserien påverkat resultatet i 

denna studie negativt. Den stora majoriteten av eleverna behöll också sin syn även efter min 

fråga.  

 

Kunskapsbedömning som grundar sig på samtal 
Ett resultat som denna studie visar är att det en elev säger behöver som Säljö (2000/2008) 

betonar, knappast betyda vad denne egentligen menar. I min studie verkar en del elever an-

vända sig av ord innan de har förstått begreppet bakom ordet. Därför är det av stor vikt att 

lärare är medvetna om detta vid bedömning av elevers kunskapsutveckling. Ta exempelvis 

eleven i år 4 som använde uttrycket lösa upp i rätt sammanhang men med en helt annan bety-

delse än den naturvetenskapliga innebörden. Vad skulle kunna ske om en lärare vid bedöm-

ning ställer frågor utan att följa upp elevens initiala svar? Jo, eleven behåller sin syn medan 

läraren bedömer eleven utifrån naturvetenskapliga synsättet, i tron om att eleven har förstått 

begreppet. Men det finns också motsatta exempel. Eleven som i år 4 uppvisade insikt om att 

ämnen kan delas i sina minsta beståndsdelar svarade till en början att sockret smälte och för-

svann. Vad skulle hända om läraren bedömde eleven utan att följa upp detta svar? Jo, att ele-

ven inte ansetts ha utvecklat förståelse för begreppet när denne i själva verket gjort det. För-

ståelsen fanns där, det var bara att eleven ännu inte börjat använda det naturvetenskapliga 

språket.   

Det tydligaste resultatet (i del 2) var att samtliga elever hade efter undervisningen ändrat sitt 

sätt att samtala kring experimenten och bilderna vid efterintervjuerna. Vad förändringen hade 

resulterat i var dock olika. Inom första kategorigruppen (C1 makronivå) verkade de ha behål-

lit sin tidigare uppfattning men lagt till vissa naturvetenskapliga ord. Den andra gruppen (C1 

med undergrupper) visade att dessa tillskrivit partiklar mänskliga egenskaper. Tredje beskriv-

ningskategorin (C2) närmade sig mikronivå med hjälp av bildserien och i den sista kategorin 

(C3) hade det naturvetenskapliga språket enligt min bedömning utvecklats mest.  

Vid utformningen av dessa kategorier har hänsyn tagits till både hur elever uppfattar och ut-

trycker sig kring begreppet lösningar och blandningar. Det är egentligen inte konstigt efter-

som hela syftet är formulerat på ett sätt som gör att jag studerat både språklig som begreppslig 

förståelse. Det syns även i delmål samt bedömningskriterier som utformades för lektionsseri-

en. Eleverna som hamnade i kategori C1:3b, skulle dock kunna tolkas ha uppnått begreppslig 

förståelse likt eleverna i C3. Eleverna i den förstnämnda gruppen talade ju om att ”vilja leka” 

och detta fungerar egentligen som en grundläggande förståelse för ”lika löser lika” principen.  

Därmed ställer jag mig kritisk till att bedömningskriterierna jag utformade skulle mäta elevers 

språkliga utveckling eftersom varken nuvarande eller de nya kursplanerna uttryckligen beto-

nar att eleverna ska lära sig att tala naturvetenskap i de tidigare åren. Visserligen är språket i 
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enlighet med sociokulturell teori en väg till förståelse (Säljö 2000/2008, Dysthe 2003, Scho-

ultz 2000) och på grund av detta kommer jag alltid att erbjuda elever detta språk. Det betyder 

dock inte att elevers prestationer i språket ska mätas vid bedömningssituationer, när styrdo-

kumenten betonar begreppslig förståelse framför det språkliga. Intervjuguidens punkter fun-

gerade när den användes för att sortera uttalanden. Det var när elevers prestationer värderades 

mot kriterierna som sedan ledde till missen i beskrivningskategorierna. Vilket innebär att be-

skrivningskategorierna i resultat del 2 sorterats med större betoning på elevers uttryckssätt 

snarare än elevers förståelse för begreppet. Jag höll alltså inte isär bedömningskriterierna och 

intervjuguidens punkter mot slutet.  

För att avsluta detta resonemang: lärare kan inte bedöma annat än det ser och hör men när vi 

gör detta är det viktigt att vara medveten om elevers sätt att uttrycka sig och vad orden egent-

ligen innebär för eleven. Vi måste också alltid komma ihåg att det finns en viss osäkerhet i 

bedömningar eftersom elever inte alltid säger det de menar eller menar det de säger. Det kan 

också vara så att lärare inte alltid ser eller gör en korrekt tolkning av det elever faktiskt kan. 

Därför måste elevers kunskapsutveckling följas över längre tidsperioder och med fler metoder 

än vad exempelvis gjordes i denna studie. Elever måste få visa sina förmågor på olika sätt och 

vid olika situationer när de bedöms. I denna studie har samtal och artefakter använts för att få 

syn på elevers kunnande vilket jag tyckt har tillmötesgått elevers olikheter. Den största lär-

domen jag tar med mig från arbetet med beskrivningskategorierna är dock att det inte är ut-

tryckssättet i sig som ska bedömas utan förståelsen bakom orden.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Studien visar att värdering av elevers kunskapsutveckling påverkas av hur lärare tolkar deras 

uppvisade förmågor. Med tanke på ökade krav på att lärare ska mäta elevers prestationer skul-

le det vara intressant med fallstudier som undersöker hur lärare med olika metoder bedömer 

olika typer av uppvisade förmågor hos elever.  

 

Egna reflektioner 
I rollen som lärare har jag funderat över vad jag håller på med när jag följer skolverkets råd 

om att mäta elevers prestationer. För hur mäter man kunskap egentligen? Skolverket menar i 

samma skrift att lärare måste ta hänsyn till att elever nödvändigtvis inte uppvisar det de verk-

ligen kan eller känner till då de bedöms. Är det i så fall ens fruktbart att syssla med kunskaps-

bedömningar?  Mitt svar är efter detta arbete är ja. Vi måste ha en skola som bygger på med-

vetenhet om vilket lärande som pågår där. I lektionsserien fick eleverna bearbeta mål, delta i 

beslut om hur målen skulle uppnås. De fick också tid till att reflektera och dokumentera sin 

för- och efterförståelse. I de avslutande intervjuerna fick var och en tillsammans med mig 

jämföra och värdera sin utveckling från det att lektionsserien startade och slutade. Var och en 

lämnade rummet med ett leende på läpparna, vilket övertygat mig om att elever både vill och 

kan ta ansvar i sin egen utveckling. Så länge den känns meningsfull. 

Till sist måste jag förtydliga om att jag inte gjort en regelrätt ”learning study”. Modellen utgår 

vanligtvis från ett samarbete mellan forskare och lärare som utbyter erfarenheter och idéer om 

undervisning med koppling till tidigare forskning. Holmqvist (2006) menar att modellens 

styrka är att lärare tillsammans diskuterar elevers svårigheter inom ämnesområden.  Det leder 

till att fler synvinklar och idéer kommer till dager än om man arbetar ensam. Just samarbete 

och samtal med andra lärare om det valda begreppet är också något jag saknat i denna studie. 

I övrigt följdes de i metoddelen nämnda punkterna för hur en ”learning study” genomförs. 
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Min upplevelse är att det har hjälpt mig att kritiskt granska mitt genomförande av lektionsse-

rien och det sätt jag urskiljt det valda begreppet för eleverna i år 4. Idag har jag omvärderat 

vissa bedömningsförfaranden och funnit att löslighet behöver urskiljas från kemisk reaktion. 

Jag har också funnit att ett antropomorfiskt uttryckssätt mycket väl kan stödja elevers naturve-

tenskapliga begreppsbildning. Metoden har öppnat mina ögon för hur viktigt det är att jag är 

medveten om det sätt elever uppfattar min undervisning. Därför kommer jag verka för att 

uppnå samarbete med andra lärare som också är intresserade av att veta hur lärandet i deras 

klassrum verkligen bemöts av eleverna. För i slutändan är det elevernas förståelse som alltid 

ska vara i fokus.   
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Bilaga1 Intervjumall 
Under hela intervjun hade eleven möjlighet att använda papper och penna som stöd i sina be-

skrivningar. 

Uppvärmningsfasen  

Jag berättar om att det inte finns några rätta eller felaktiga svar på mina frågor. Det jag vill 

veta är hur elever uppfattar och pratar om olika experiment, eftersom det hjälper mig när jag 

senare ska jobba som lärare. De får veta att jag ska skriva ett arbete om intervjuerna men att 

alla är helt anonyma. Jag presenterar de experiment som ska röras ihop under intervjun och 

berättar att eleven helt enkelt ska beskriva det de ser hända och hur de till exempel skulle för-

klara det som händer för en kompis.  

Vi testar diktafonen tillsammans och jag frågar om den får användas under intervjun eller om 

de hellre vill att jag antecknar. Om eleven tillåter användning av diktafon berättar jag att det 

bara är jag som kommer att lyssna på ljudfilerna. Jag påminner eleverna om att de får avbryta 

när de vill och frågar om eleven har några frågor innan vi kör i gång. När intervjun startar 

pratar vi lite allmänt om NO. Jag frågar vad det första de tänker på är när jag säger ordet na-

turvetenskap. Därefter undrar jag om de någon gång hört orden molekyl och atom samt hur de 

i så fall skulle beskriva vad de är för något.  

Huvudintervjun: löslighet 

 Vi rör ihop socker och vatten.  

Kan du berätta för mig om vad du tänker kring när du ser det här. Jag undrar vad som händer 

med sockret? Var är sockret? Kan du säga något mer om det? Om du kunde se med en speci-

alkamera som förstorar så mycket att du ser hur det du beskrev går till hur skulle det se ut? 

Skulle du kunna rita det? 

Skulle det här hända även om vi inte rörde om? Eller måste man röra om? Spelar det någon 

roll om vattnet är varmt eller kallt? Förklara hur du tänker.  

Kan vi på något sätt få tillbaka sockret om vi vill det?  

 Nytt glas med vatten där vi häller i lite karamellfärg och rör om.  

Jag undrar vad som hände med karamellfärgen och vattnet? Vad tänker du kring när du ser det 

här? Om du kunde se med en specialkamera som förstorar så mycket att du ser hur det du 

beskrev går till hur skulle det se ut? Skulle du kunna rita det? 

Skulle det här hända även om jag inte rörde om? Eller måste jag röra om? Spelar det någon 

roll om vattnet är varmt eller kallt? Förklara hur du tänker. Kan vi på något sätt få tillbaka 

karamellfärgen om vi vill det?  

Blandningar 

 Nytt glas med vatten. Ta fram lite olja, häll i och rör om. 

Jag undrar vad som händer med oljan och vattnet? Berätta vad du tänker på när du ser det här.  

Hur tänker du kring att sockret blev osynligt när det blandandes med vattnet och karamellfär-

gen spreds ut medan oljan är fortfarande synligt? Hur skulle du förklara det för en kompis? 

Om du kunde se med en specialkamera som förstorar så mycket att du ser hur det du beskrev 

går till hur skulle det se ut? Skulle du kunna rita det? 
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Sortering av lösningar och blandningar 

 Jämför karamellfärgslösningen, sockerlösningen, musliblandningen och oljebland-

ningen med varandra.  

Om du jämför våra experiment och tittar på hur de olika ämnena som vi rört ihop har blandat 

sig med varandra, tycker du att det finns några som är lika eller olika varandra på något sätt? 

Iså fall hur? Hur skulle du då sortera experimenten? (påminner igen om att de ska titta på hur 

ämnena blandat sig när de sorterar och att de ska titta efter likheter och skillnader).  

Jag visar eleverna en bildserie (se bilaga 7) och ber dem att fundera över vad som sker från 

bild till bild. Kan du säga något om det som verkar hända? Kan du se något samband mellan 

det som händer och någon eller några av de experiment vi gjort idag? I så fall, på vilket sätt? 

Finns det något eller några experiment som på något sätt hör ihop med bilden? 

Vatten som lösare i naturen 

 Vi tittar gemensamt på kretsloppsbilden (se bilaga 8) och samtalar om var det finns 

vatten samt följer dess vägar genom naturen. Därefter undrar jag om vilka som lever i 

naturen (växter, djur och människor) och var samtliga får sin mat ifrån. Jag frågar ock-

så vad växter behöver för att leva, om eleven har förslag på hur de skaffar sig allt det 

medtanke på att växter inte kan hämta det så som människor och djur kan. Vi tittar på 

vad som har hänt med de olika ämnena och vattnet i experimenten. Eleven ombads 

fundera över om det kan ske även med andra ämnen samt om detta kan spela någon 

roll för växter, djur och människor som lever i naturen.  

Vatten har vi ju på många olika ställen i naturen men att vatten kan göra det du beskrivit med 

olika ämnen, kan det ha någon betydelse för vår natur och miljö? Kan du ge exempel på hur? 

På vilket sätt kan det spela roll för växter, djur och människor? Finns det något som skulle 

kunna vara bra eller dåligt med tanke på vad vatten kan göra med olika ämnen. När kan det 

vara bra? När kan det vara dåligt? Kan du ge fler exempel? 

Nedtrappning  

 Jag tackar för intervjun och ger återkoppling på något som varit intressant för mitt ar-

bete.  

 Eleven får möjlighet att ställa frågor och bes berätta hur de upplevt intervjun.  

 Eleven tillfrågas ännu en gång om det är okej att använda denna intervju i mitt arbete.  

En del av den frågeteknik som inspirerats av Kvales (1997/2008 tablå 7.1 sid.124-125 ) finns 

inte beskrivet i intervjuguiden eftersom dessa användes på olika sätt beroende på hur eleven 

svarade på frågorna. Jag sammanfattade t.ex. sådant eleven beskrivit vid olika tillfällen och 

frågade om jag förstått denne rätt. Eleven ombads hjälpa mig att förstå sådant som jag eventu-

ellt missförstått. Vid olika tillfällen kunde jag dessutom med flit ge eleven två olika tolkningar 

av vad denne svarat, även om jag förstått hur denne menat. Det gjordes bara för att se ifall 

eleven stod fast vid sin tidigare beskrivning eller om dessa kunde skifta. Skiftande svar skulle 

i så fall tolkas som att eleven försöker svara på det denne tror att jag vill höra.  

 

 

 



68 

Bilaga 2 ”Kemihäftet” 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn:___________________________________________________ 

Naturkunskap - kemi 

 

2010-10-04 

 

Lösningar och blandningar 
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Mål för No - lektionerna med Suvi 
Under NO-lektionerna kommer vi att arbeta med ”lösningar och blandningar”. 

Målet är att du ska:  

– känna till några olika slags blandningar och lösningar  

– utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som 

förklaringsmodell för kemiska processer, 

– utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandling-

ar, kretslopp och spridning,   

Det innebär att du som elev ska:  

– få vetskap om skillnaden mellan en lösning och en blandning. Du kan med hjälp 

av experiment lista ut om det du rört ihop är en lösning eller en blandning.  

– kunna beskriva hur en lösning blir till en lösning och varför vissa ämnen löser sig 

med varandra medan andra bara blandar sig. I din beskrivning talar du om ämne-

nas uppbyggnad och berättar om molekyler och atomer.  

– utveckla kunskap om vilken roll ”lösningar och blandningar” spelar för naturen 

och människan. Du kan ge exempel på när löslighet är både bra och dåligt för na-

turen.  

Bedömning 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:  

- muntligt och skriftligt undersöka och dra egna slutsatser utifrån experi-

ment med olika ämnen.  

- i bild och ord beskriva och förklara löslighet/blandning med hjälp av na-

turvetenskaplig fakta.  

- beskriva vattnets roll som lösare i naturen och hur det påverkar djur och 

människor.  

Hur ska vi nå målen? 

Vi ska utifrån olika experiment prata i helklass, gruppvis och parvis om det som 

händer när olika ämnen löser sig eller blandar sig med varandra. Du ska få bekan-

ta dig med naturvetenskapliga ord och fakta. Som till exempel kommer vi prata 

om vad ämnen är uppbyggda av och vad de kallas för. Vi ska också undersöka lös-

lighet och blandning genom lek och rörelse. Vi vill hitta på egna experiment (det 

sistnämnda var elevernas önskemål om tillägg). 
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(OBS! Två nästföljande sidor var tomma i elevernas häften. De skulle där 

rita/skriva sin för- och efterförståelse av begreppet). 

 

Vi har lekt ”lösnings och blandningsleken” och nu är det dags att sva-

ra på två frågor som leken handlade om. Läs texterna på sidan 6 och 

8, om du vill veta mer om lösningar och blandningar eller vill ha stöd 

för att svara på frågorna. 

 

1. Vad är det för skillnad på en lösning och en blandning? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

2. Beskriv skillnaden mellan smältning och lösning. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Experiment 1 ”Blomman i karamellfärg” 

1. Skriv ner det du vill testa. Vad är din fråga? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2.  Innan du börjar med experimentera, skriv vad du tror 

att resultatet blir. Det kallas för att man gör en Hypo-

tes . Det är ett grekiskt ord som betyder ”klok giss-

ning”.  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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3.  Hur gjorde du experimentet och vilka saker använde 

du? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

4.  Vad hände? Skriv ned resultatet.  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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5. Vad kom du fram till? Fick du svar på din fråga? Vad 

blev din slutsats? Skriv ned den. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

6.  Kommer du på en förklaring till det som hände? Skriv 

och rita (du kan rita på baksidan av pappret). 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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Experiment 2 ”Geléråttorna” 

1. Skriv ner det du vill testa. Vad är din fråga? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2.  Innan du börjar med experimentera, skriv vad du tror 

att resultatet blir. Det kallas för att man gör en Hypo-

tes . Det är ett grekiskt ord som betyder ”klok giss-

ning”.  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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3.  Hur gjorde du experimentet och vilka saker använde 

du? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

4.  Vad hände? Skriv ned resultatet.  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 
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5. Vad kom du fram till? Fick du svar på din fråga? Vad 

blev din slutsats? Skriv ned den. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

6.  Kommer du på en förklaring till det som hände? Skriv 

och rita (du kan rita på baksidan av pappret). 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

       _________________________________________ 
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Blandning 
Blandningar är då man blandar t ex sand och vatten, man kan fortfa-

rande se sanden och vattnet för sig. Om man häller blandningen ge-

nom ett kaffefilter kommer sanden att ligga kvar i filtret medan 

vattnet rinner igenom. Blandningar kan därför separeras genom fil-

trering. 

 

Lösning 
I en lösning med t.ex. socker och vatten kan man inte skilja på inne-

hållet. Om man häller en lösning genom ett kaffefilter så kommer allt 

att rinna igenom. Lösningar kan inte separeras genom filtrering. Kan 

du komma på ett sätt att separera t.ex. en sockervattenlösning?  
 

”Lika löser lika” 

Ämnen som löser sig med varandra byggs upp av molekyler som har 

liknande egenskaper. Lika löser lika brukar man säga.  

(molekyl = hopsatta atomer). 
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Experiment – ”Lika löser lika” 
Gör först en hypotes. Vilka ämnen tror du löser sig med varandra? 

Testa sedan och se om du hade rätt.  
 

 
Vilka ämnen ska du testa?  

(rör ihop helst två ämnen 

men inte fler än tre). 

 
Hypotes. Löser de sig el-

ler inte? 

 
 

Resultat 
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Bilaga 3 Delmål för lektionsserien 
Det blev sammantaget tre delmål som uppvisar min tolkning av vad styrdokumenten menar att 

undervisningen ska erbjuda eleverna. I detta har tidigare forskning kring elevuppfattningar 

och den förförståelse elevgruppen i år 4 uppvisade tagits i beaktande.   

Mål 1 - Materians oförstörbarhet: När eleven nått målet framgår det av elevens förklaringar 

att denne insett att ämnen som socker eller salt lösta i vatten fortfarande finns där i sina minsta 

beståndsdelar, även om vi inte längre kan se dem på makronivå. Ingenting har försvunnit i den 

meningen att det inte längre existerar. Dels kan vi känna smaken av dem i lösningen och om 

vattnet avdunstar så kommer det upplösta ämnet att finnas kvar. Därmed vet eleven även att 

ämnen kan separeras och kan ge exempel på hur när det gäller både upplösta ämnen samt 

blandade ämnen.   

Mål 2 – Materians egenskaper och kemisk bindning: Eleven använder ett naturvetenskapligt 

språkbruk i sina förklaringar och kan beskriva händelseförloppet när ett ämne löser eller blan-

dar sig. I sin förklaring använder eleven begrepp som ”lösning”, ”blandning”, ”lika löser lika” 

och ord som molekyler samt kemiskbindning på ett korrekt sätt. När eleven exempelvis be-

skriver löslighet där socker löses med vatten framgår det att eleven känner till att molekyler 

som bygger upp sockerkristallen är sammansatta med bindningar som brister i interaktionen 

med vattenmolekyler. Detta resulterar i en omvandling från makronivå där man kan se och 

känna sockret, till mikronivå där det är upplöst och osynligt. Därmed har eleven fått insikt om 

att det är skillnad på ämnen och dess minsta beståndsdelar. I elevernas utsagor är det också 

tydligt att de kan växla mellan makro- och mikronivå och har kännedom om att atomer och 

molekyler bygger upp ämnen snarare än att dessa finns inuti ämnen.  

 

Eleven har kännedom om att då två ämnen löser sig beror det på att molekyler som har lik-

nande egenskaper löser sig med varandra enligt ”lika löser lika” principen. Eleven känner 

även till att två ämnen som inte löser sig med varandra kan lösa sig med andra ämnen. Olja 

kan exempelvis inte lösas i vatten men i bensin löser det sig alldeles utmärkt.  

Eleven vet vad som kännetecknar en lösning respektive en blandning och kan använda denna 

kunskap vid sortering av olika lösningar och blandningar. Vid sorteringen framgår det att ele-

ven inser att lösningar/blandningar kan vara i både vätskeform och fastform.  

Eleven har också insett att ämnen som kan lösa sig med varandra, gör det oavsett om man rör 

om eller tillför värme. Det beror på att atomer är i ständig rörelse och anbringas ett ämne med 

ett annat så kan de reagera med varandra. Därmed kommer en sockerbit att lösa sig i en kopp 

med varmt vatten likväl som en kopp med kallt vatten, med eller utan omrörning. Det tar bara 

olika lång tid, värme får vattenmolekyler att röra sig fortare än i kyla och sockret löses där-

med fortare i varmt vatten. Värme = rörelse 

Mål 3 - kretslopp och spridning: Eleven ska efter genomgångna lektioner känna till att ämnen 

som löser sig i vatten kan finnas med i kretsloppet och på så sätt få spridning även till när-

ingskedjor. Det sker när energi från solens strålar får tillstånd alla de fasförändringar som får 

vattnet att cirkulera i ett kretslopp och ämnen som löses med eller uppslammas till blandning-

ar med vatten kan därmed få ökad spridning i naturen. Eleverna ska även utvecklat kunskap 

om hur spridningen av ämnen påverkar naturen och människan, både i positiv samt negativ 

bemärkelse. Eleven kan exempelvis berätta att näring löser sig med vatten och kan spridas till 

växter som därmed utvecklas fullt ut. Det är viktigt då växter kan vara en födokälla åt både 

djur och människor. Eleven beskriver också att mindre hälsosamma ämnen upplösta i vatten 

kan påverka växter djur och människor negativt då samtliga ingår i en näringskedja.  
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Bilaga 4 Bedömningskriterier 
För att kunna göra en bedömning av hur väl eleverna uppnått delmålen utformade jag en be-

skrivning för när eleverna kan sägas uppvisa: ett mycket gott utfall, ett gott utfall, acceptabelt 

utfall, icke godtagbart utfall. Bedömningen svarar mot delmålen och vissa kvalitetsskillnader 

i kunnande som elever eventuellt skulle kunna uppvisa.  

Ett mycket gott utfall: Eleven har uppnått det mesta kring delmålen och kan efter genom-

gången undervisning: förutom kända lösningar och blandningar även sortera sådana som inte 

lyfts fram i undervisningen. Eleven använder ett korrekt naturvetenskapligt språk och ger en 

naturvetenskaplig förklaring till begreppet löslighet. Ger både avdunstning och filtrering som 

exempel på hur blandningar och lösningar kan separeras. I samband med detta ges olika lös-

ningar och blandningar som exempel. Eleven kan på olika sätt beskriva hur löslighet påverkar 

naturen och visar medvetenhet kring människans roll i detta. I samband med detta lyfter ele-

ven både negativa och positiva aspekter som inverkar på olika organismers levnadsvillkor 

samt gör en koppling till näringskedjor där växter, djur och människan ingår.  

Ett gott utfall: Uppnått många delmål och kan sortera lösningar och blandningar som lyfts 

fram i undervisningen men även många ”nya”. Eleven ger en naturvetenskaplig förklaring till 

löslighet och använder det naturvetenskapliga språket i sin beskrivning av begreppet, även om 

en del vardagsord slinker in. Ger minst ett exempel på hur en blandning respektive lösning (i 

vätskeform) kan separeras genom filtrering eller avdunstning. Eleven kan beskriva vattnets 

roll som lösare i naturen och hur det påverkar växter, djur och människor på ett positivt som 

negativt sätt.  

Acceptabelt utfall: Motsvarar min tolkning av uppnående målet i kursplanen för kemi (se 

sid.13). Eleven har därmed ökat kunskap om samtliga delmål och har utvecklat ett sätt att ur-

skilja skillnaden mellan en lösning och en blandning. Därmed klarar eleven att sortera några 

olika lösningar och blandningar men även några nya. Eleven ger en naturvetenskaplig be-

skrivning av löslighet och har påbörjat användandet av ett naturvetenskapligt språkbruk. I sin 

beskrivning av begreppet kan eleven ibland växlar mellan en vardagsbeskrivning och det na-

turvetenskapliga men beskrivningen är ändå korrekt. Eleven visar insikt om materiens oför-

störbarhet och kan ge ett exempel på hur blandningar kan separeras genom filtrering. Eleven 

kan ge något exempel på hur löslighet kan påverka naturen och människan på ett negativt och 

positivt sätt. 

 

Icke godtagbart utfall: Eleven kan ha utvecklat vissa delar av de kriterier som bedöms för ett 

acceptabelt utfall men inte alla. Måluppfyllelsen bedöms i så fall vara under utveckling och 

förslag på åtgärder ges. 
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Bilaga 5 Informationsblad till lärarrummet 
 

 

Hej 

Mitt namn är Suvi Mikkonen och jag är en lärarstudent som under denna 

hösttermin ska genomföra en praktikperiod på fem veckor i …………. 

klass. Jag är i slutskedet av min utbildning och ska under hösten skriva 

ett examensarbete inom naturvetenskap.  

Även om examensarbetet fortfarande är i planeringsstadiet vill jag redan 

nu undersöka möjligheten att få intervjua elever i en förskoleklass samt 

elever i år 6. Arbetet kommer att handla om elevers föreställningar kring 

ett naturvetenskapligt begrepp. Syftet med uppsatsen är att öka min för-

måga att analysera den kunskap elever i olika åldrar ger uttryck för, samt 

hur jag som lärare kan stödja elever vidare i sin utveckling.  

Om du är intresserad av att ställa upp med dina elever vore jag tacksam.  

…………. har blanketter om föräldrars samtycke att dela ut bland eleverna. 

Mig når du via mobil eller e-post om du har frågor kring detta projekt, 

070 -726 46 72 

suvmik-7@student.ltu.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Suvi Mikkonen 

 

 

 

 

mailto:suvmik-7@student.ltu.se
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Bilaga 6 Föräldrars samtycke 

Hej 

Mitt namn är Suvi Mikkonen och jag är en lärarstudent som under denna 

hösttermin ska genomföra en praktikperiod på fem veckor hos ….…………. 

i årskurs 4.  

Jag är i slutskedet av min utbildning och ska under hösten skriva ett ex-

amensarbete. Examensarbetet kommer att handla om elevers föreställ-

ningar kring ett naturvetenskapligt begrepp. Syftet med uppsatsen är att 

öka min förmåga att analysera den kunskap elever i olika åldrar ger ut-

tryck för, samt hur jag som lärare kan stödja elever vidare i sin utveck-

ling. Därför hoppas jag på att få intervjua ditt barn för att samla underlag 

till min undersökning. Ditt barn och skolan är naturligtvis anonyma i ex-

amensarbetet. 

Min förhoppning är att dessutom få tillåtelse att använda mig av en dik-

tafon vid intervjusituationen. Det skulle underlätta arbetet väsentligt och 

innebära att jag kunde fokusera mer på vad eleven säger och ge bra följd-

frågor.  

Med vänliga hälsningar 

Suvi Mikkonen  

 

Mig når du via mobil eller e-post om du har frågor kring detta projekt, 

070 -726 46 72 

suvmik-7@student.ltu.se 

Härmed tillåter jag ............................................................... 

att …............................... i klass …….…. får intervjuas...  

 
… med hjälp av diktafon   

 
… utan diktafon       

 

Mitt barn …………………………i klass………. får inte delta i intervjun. 

mailto:suvmik-7@student.ltu.se
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Bilaga 7 ”Lösningsprocess” 
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Bilaga 8 Vattnets kretslopp 
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Bilaga 9 Extra bilder 

                                      

Regnkläder och vatten   Hålslagare 

 

     

Rostfritt stål     Tuschpenna 

 

                                        

Sten    ”Färgkakor” 
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Bilaga 10 Lektionsserien 
Lektion 1 Målfokusering och förförståelse: Eleverna fick starta arbetet att skriftligt uttrycka 

sin förförståelse kring det innehåll vi skulle arbeta med. Jag berättade att detta gjordes för att 

de senare skulle få jämföra sin förförståelse med det de lärt sig under kommande lektionsse-

rie. Till denna uppgift fick de åter möta experimenten från intervjuerna och fick i uppgift att 

skriftligt beskriva sin tolkning av skeendena. Efter detta fick eleverna parvis fick berätta för 

varandra om sin uppfattning och förförståelse om det naturvetenskapliga skeendet. Det avslu-

tades med en helklassdiskussion om elevers olika uppfattningar. Jag berättade även lite kort 

om den förförståelse jag sett på intervjuerna. Syftet var att eleverna får höra varandras utsagor 

och lära sig av varandra. Därefter fortsatte arbetet med en fri associationsstund och diskussion 

om uppnåendemål, strävansmål och mina konkretiserade mål för kommande lektionsserie (se 

bilaga 2). Syftet var att involvera eleverna i målen och hur vi skulle arbeta för att nå målen. Vi 

samtalade om frågor som: Vad står det i kursplanen och vad är kursplanen för något? Vad 

innebär målen? Vad är det ni har rätt att lära er? Hur vi ska nå målen? Vad kommer jag att 

bedöma? Eleverna fick också möjlighet att komma med önskemål om arbetssätt och innehåll 

för undervisningen.  

Lektion 2 Lösning och blandning - vad är vad?: Målet med denna lektion var att eleverna 

skulle få syn på vad som skiljer en lösning från en blandning i både mikronivå som makroni-

vå. Det innebar att lektionen skulle beröra ämnenas uppbyggnad och erbjuda eleverna ett na-

turvetenskapligt sätt att se på skeendet. Lektionen startade med att jag berättade om och visa-

de på blädderblocksblad vilka delmål vi idag skulle arbeta mot och hur detta skulle genomfö-

ras.  

Gemensam genomgång: Under själva genomgången pratade jag om ämnenas uppbyggnad och 

viktiga naturvetenskapliga ord för sammanhanget t.ex. atomer, molekyler och kemisk bind-

ning. En kritisk aspekt för materiabegreppet som lyftes och illustrerades framme vid tavlan 

var exempelvis att ämnen är uppbyggda av atomer. Det innebär i sin tur att vattnet i ett vat-

tenglas inte innehåller atomer så som många tror. Istället är vattnet uppbyggt av många hop-

satta atomer. Därutöver berättade jag om och illustrerade att flera hopsatta atomer kallas på 

kemispråk för molekyler som sitter ihop med s.k. kemiska bindningar. Flera molekyler bildar 

tillsammans kemiska föreningar som också sitter ihop med bindningar och det är just bind-

ningarna mellan molekyler som kan gå sönder då ett ämne som socker löser sig. Eleverna 

inbjöds att tillägga egna funderingar vid genomgången och fick stort utrymme för att ställa 

frågor.  

Utomhusaktivitet ”Lösning och blandningsleken”: Syftet var att konkretisera löslighet och 

blandning så att eleven får ett naturvetenskapligt synsätt på skeendet och kan växla mellan 

makro- och mikronivå. 

På en grusplan utanför skolan hade jag markerat ut en stor cirkel som skulle illustrera en för-

storing av ett provrör. Eleverna skulle nu få T-shirtar i olika kulörer och efter ombyte var de 

molkyler av olika slag. Jag hade med mig de olika experiment som eleverna sett vid intervjun 

och berättade att molekylerna nu skulle sättas ihop med varandra med kemisk bindning. Ef-

terombyte och hopparning hade vi utanför det förstorade provröret förstorade sockerkristaller, 

karamellfärg, olja och vatten. Elevernas klasslärare stod utanför ”provröret” med en sopkvast 

som illustrerade en sked. Hon skulle nu genoföra ett experiment och hällde in socker och vat-

ten i provröret. Jag instruerade eleverna att röra sig runt i provröret och att vattenmolekylerna 

ville ”leka” med sockermolekylerna samt ta sönder sockerkristallernas bindningar. Vattenmo-

lekylerna och sockermolekylerna är lika varandra och därför kan vattenmolekylen tränga sig 

emellan sockerkristallens bindningar. Då bindningarna släppte var sockermolekylerna fria och 

i det ögonblicket var dessa osynliga för klassläraren. Ensamma sockermolekyler syns inte 

men de finns där och därför kunde klassläraren ändå känna smaken av dem efter att ha stoppat 
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fingret i provröret. Vi byggde sedan upp sockerkristallen igen och då kunde klassläraren se 

sockret igen. Därefter gjorde vi om ”experimentet” på olika sätt: med varmt vatten, kallt vat-

ten, med och utan omrörning. Det för att illustrera att ämnen som kan lösa sig med varandra 

gör det i vilket fall som helst. Atomer är aldrig helt stillastående även om klassläraren med 

sina ögon inte kan se denna rörelse.   

För att beskriva skillnaden mellan en lösning och en blandning byggdes nu sockerkristallerna 

till olja. Nu lade jag vikt vid att sockerkristallen såg olik ut i jämförelse med oljan. Det illu-

strerades med att eleverna höll ut sina armar när de var byggda som sockerkristaller medan de 

höll varandra i armkrok då de låtsades vara olja. Vattnet kan inte lösa upp oljan eftersom de är 

för olika - oljan är med andra ord inte vän med vatten. Däremot skulle olja kunna lösas med 

ämnen som är lik den. Det som krävs är att de är uppbyggda på liknande sätt och har liknande 

egenskaper. Leken avslutades med att jag konkretiserade skillnaden mellan lösning och 

smältning. Det gjordes på grund av att eleverna vid intervjuerna förklarat att sockret smälter i 

kontakt med vatten. Vi låtsades vara ”chokladmolekyler” bundna till varandra med bindningar 

(vi höll varandra i händerna). När chokladen värmdes av solen rörde vi på oss mer och mer 

men inga bindningar gick sönder, molekylerna som byggde upp chokladen kom bara längre 

bort ifrån varandra. 

Inomhus: Arbete med ”kemihäftet”. Eleverna fick svara på vad som skiljer en lösning från en 

blandning och lösning från smältning. Till häftet hade jag även kopierat två sidor där eleverna 

även kunde läsa sig till svaren på dessa frågor. Poängen var att erbjuda innehållet på olika sätt 

för att tillgodose alla elevers olikheter. En del föredrar att läsa, andra vill lyssna, några behö-

ver rörelse och konkretion av det slag som min lek erbjöd medan vissa kanske behöver samt-

liga former.  

Lektion 3 Experiment: Ändamålet med denna lektion var att påbörja arbete mot delmålet att 

eleverna ska kunna beskriva vattnets roll som lösare i naturen. Vi gjorde i ordning två expe-

riment som skulle stå och vila över helgen. Experiment 1, hade direkt koppling till ovanståen-

de syfte medan experiment 2 inte hade det. Anledningen bakom valet av experiment 2 var att 

det var ett önskemål från elevernas sida. Det fanns dock koppling till ”lösningar och bland-

ningar” i experimentet samtidigt som eleverna fick påverka val av innehåll för lektionerna.   

Återkoppling: Lektionen startade med att eleverna fick koppla av och blunda medan jag åter-

berättade viktiga saker vi diskuterat och gjort under föregående lektion. Därefter fick eleverna 

ställa frågor om lektionen som bemöttes i en helklass diskussion. Det dök upp en viktig fråga 

som möjliggjorde att en distinktion mellan vardagsspråk och kemispråk kunde klargöras. Ele-

ven undrade varför vi kallar vissa blandningar för blandningar medan en del ämnen som blan-

das kallas för lösningar när allting som rörs samman blandar sig ju egentligen. Elevens iaktta-

gelse var sann, allting blandas och är därmed blandningar. Men i kemin kallas en del bland-

ningar lösningar för att särskiljas från andra blandningar. I en del blandningar går ju bind-

ningar sönder så pass mycket att det inte längre går att urskilja vad som är vad i blandningen, 

medan ämnen i andra blandningar behåller sin struktur. En annan fråga som diskuterades 

handlade om hur det kan komma sig att atomer skiljer sig från ämnen - att atomer varken har 

färg eller lukt medan ämnen har det. Flera elever var också skeptiska till att molekyler och 

atomer faktiskt rör sig hela tiden i fasta ämnen. Medan andra elever ansåg att när något löst 

sig är det ju ett bevis på att rörelsen finns – annars skulle ju inget ha hänt när man hällde 

socker i ett vattenglas. Elevgruppen enades till slut om att rörelsen finns även om vi inte kan 

se den, eftersom man varken behöver röra om eller värma vattnet för att något ska lösa sig.  

Samtal om målet med experiment 1 ”blomman i karamellfärg”: Då syftet diskuterats fick ele-

verna en snabblektion i hur man undersöker något på ett naturvetenskapligt riktigt sätt. Ele-

verna fick sedan själva fundera och skriva ned vad de trodde skulle ske med en blomma som 
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lades ned i en vas med karamellfärg löst i vatten. Därefter fick de berätta om sin hypotes i en 

mindre grupp av elever och dessa samtal avslutades sedan med en helklassdiskussion.  

Experiment 2 ”geléråttorna” var elevernas val av experiment och frågan de hade var: Vad 

händer om man sätter en geléråtta i vatten? Löser den sig? Även vid detta tillfälle lät jag ele-

verna samtala om sina hypoteser i mindre grupper som sedan avslutades med en helklassdis-

kussion. Slutligen lades experimenten åt sidan och vi samtalade kort om dagens innehåll och 

vad nästföljande lektion skulle innehålla.  

Lektion 4 Mer experimenterande: Avsikten med denna lektion var dels fortsätta arbete mot 

delmålet att eleverna ska kunna beskriva vattnets roll som lösare i naturen och dels arbeta 

vidare med de två andra delmålen. Mer specifikt uttryckt skulle eleverna efter lektionen: kun-

na med hjälp av experiment lista ut om de rört ihop en lösning eller en blandning, samt kunna 

ge exempel på hur lösningar och blandningar kan separeras. 

Lektionen startade med att vi tog fram experiment 1 ”blomman i karamellfärg” och kunde 

konstatera att experimentet resulterat i att de vita blommorna hade blivit gröna. Resultatet 

skrevs ned i ”kemihäftet” och eleverna fick parvis diskutera om slutsats för experimentet och 

försöka hitta en förklaring till det som hände. Eleverna fick sedan delge sina funderingar i en 

helklassdiskussion som mynnade ut i ett samtal om hur gifter såväl som näring kan få stor 

spridning i naturens kretslopp, tack vare att dessa löser sig eller slammas upp med vatten. 

Samtalet handlade även om att ämnen som sprids till växter och djur kan i sin tur spridas till 

människor då vi alla är sammanlänkade i en näringskedja. Experimentet avslutades med att 

eleverna fyllde i sina resultat, slutsatser och förklaringar i ”kemihäftet”. En del elever hade 

dock svårigheter med att uttrycka sina tankar skriftligt och därför fick resterande elevgrupp 

delge av sina formuleringar som exempel. Dessa formuleringar skrevs ned på tavlan så att alla 

kunde ta del av de olika sätten att uttrycka skeendet.  

Av experiment 2 ”geléråttorna” kunde vi se att vattnet hade fått geléråttans färg och smakade 

sött medan ”geléklumpen” låg ofärgad kvar på botten. Eleverna fick parvis samtala om resul-

tatet och sedan delge sina tankar med hela klassen. Elevernas samlade förslag på förklaring 

var att färgämnena och sockret hade löst sig i vattnet medan geléns molekyler var olikt vat-

tenmolekylerna och låg därför kvar på botten. Jag berättade att gelé innehåller svinfett och fett 

löser sig, precis som olja, ogärna med vatten. Eleverna fyllde sedan i resultat, slutsats och 

förklaring i ”kemihäftet” och även denna gång hjälptes vi åt med att formulera flera förslag på 

skriftliga uttryckssätt.  

Under första lektionen kom eleverna med önskemål om att de skulle få undersöka innehållet 

för lektionsserien i fria experiment. De ville istället för att följa instruktioner för utvalda expe-

riment, ha möjlighet att själva bestämma vad som skulle röras samman. Därför hade jag för-

berett att eleverna (parvis) under denna lektion skulle få experimentera fram olika lösningar 

och blandningar. De fick alltså själva välja ingredienser men fick ändå i uppgift att undersöka 

begreppet ”lösningar och blandningar”. I ”kemihäftet” hade jag lagt till en text som vi läste 

och diskuterade i helklass. Texten handlade om hur man kan avgöra om det som rörts samman 

är en lösning eller en blandning. I en blandning kan man urskilja de ingående ämnena och är 

blandningen i vätskeform så kan man hälla den genom ett kaffefilter. En del kommer då att 

ligga kvar i filtret medan resten rinner igenom.  Har man istället rört ihop en lösning går det 

inte att se skillnad på innehållet, eftersom molekylerna är så jämnt fördelade i lösningsmedlet. 

Häller man en lösning genom ett kaffefilter så kommer allt att rinna igenom.  

Eleverna fick även i uppgift att dokumentera sina experiment i ”kemihäftet” och uppmanades 

att inte välja alldeles för många olika ämnen. Tanken var att få eleverna att verkligen fokusera 

på sina experiment och använda orden lösning/blandning i sina experimentblad. Då eleverna 

rört ihop en lösning eller en blandning fick de ställa fram den på ett bord där vi samlat lös-
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ningar och blandningar för sig. Var de osäkra kunde de testa sina experiment genom att hälla 

dem genom kaffefilter fästa på petflaskhalvor. Vid experimenten var de även tvungna att skri-

va en liten lapp om innehållet. Det gjordes för att vi skulle kunna samtala om dessa experi-

ment var lösningar eller blandningar och hur eleverna kommit fram till detta. Detta samtal 

sparades dock till ett senare tillfälle då tiden började ta slut. I stället avslutades lektionen med 

att: eleverna fick röra samman en mättad saltlösning: måla med detta på ett svart papper som 

sedan ställdes undan på fönsterbrädan i väntan på nästa lektion.  

Lektion 5 sortering av ”lösningar och blandningar”: Syftet med lektionen var att bygga vida-

re på elevexperimenten och sortering av lösningar och blandningar. Dessutom skulle separa-

tion av lösningar i vätskeform diskuteras.  

Lektionen påbörjades med att vi samtalade om föregående lektion. Jag hade sparat de lappar 

där eleverna skrivit innehållsförteckning över sina experiment. Nu skulle vi gemensamt sorte-

ra dessa experiment som lösningar eller blandningar. Framme på tavlan hade jag ett stort pap-

per med en skiljelinje i mitten – på ena sidan skulle vi ha lösningarna och på andra blandning-

arna. Eleverna fick i uppgift att bevisa för mig att deras experiment verkligen var en lösning 

eller en blandning. De räckte alltså inte med att gissa sig fram utan de skulle förklara vad som 

gjorde en blandning till blandning och en lösning till en lösning. Hur hade de kommit fram till 

sitt svar? Vi gick inte igenom samtliga parens experiment då många hade använt samma äm-

nen. Däremot fick ”paren” i sin ”bevisföring” ta hjälp av klasskamrater som hade gjort likan-

de experiment. Jag hade även sparat några av de experiment vi skulle diskutera utifall elever-

na inte var överens och ville använda kaffefilter för att reda ut problemet. Lektionens sista del 

berörde hur lösningar i vätskeform kan separeras från varandra. Vi tittade på ”saltteckningar-

na” som målades under föregående lektion och kunde konstatera att vattnet avdunstat medan 

saltet stannat kvar på pappret. Vi samtalade om vad som skett då något avdunstat och i sam-

band med detta drog en elev igång ett samtal om salta hav. Salter finns i marken och vid av-

rinning löses saltet med vattnet och följer med i havet. Då solen värmer vattnet blir vattenmo-

lekylerna snabbare och snabbare tills de stiger upp och blandas med luften. Saltet stannar i sin 

tur kvar i havet. 

Lektion 6 Målfokusering: Med denna lektion ämnade jag att erbjuda eleverna ytterligare ett 

forum att samtala om innehållet för lektionsserien på ett naturvetenskapligt sätt. Eleverna fick 

i uppgift att i grupp samtala om de tre konkretiserade delmålen som beskrivits i inledningen 

av ”kemihäftet” (se bilaga 2). Jag hade klistrat fast dessa mål på ett stort papper och eleverna 

skulle tillsammans skriva en tankekarta över det de i dagsläget kände till om dessa mål. Då de 

var färdiga i arbetet med målen skulle de sedan redovisa sina tankar för de övriga i klassen.  

Lektion 7 Redovisningar och tillbakablickar: Vid denna lektion var det dags för grupperna att 

redovisa och varje grupp fick feedback av mig gällande innehållet och själva redovisningen. 

Lektionen avslutades sedan med att eleverna fick titta på det de skrivit på första lektionen i 

”kemihäftet” om begreppet ”lösningar och blandningar”. Nu skulle de jämföra hur de uttryck-

te sig före lektionsserien och hur de skulle beskrivit samma sak idag. Därefter fick de ändra 

eller lägga till sådant som de lärt sig under lektionsserien. Syftet var att synliggöra elevernas 

kunskapsutveckling för dem själva och få dem att värdera sitt eget lärande. 
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Bilaga 11, Förskoleklassen 

 

Intervjuguidens punkter. Kategori A 

(Makronivå) 
Kategori B 

(Makronivå) 
Kategori C 

(Makronivå) 

Hur elever uttrycker sig 

kring lösningsprocessen 

jämfört med ämnen som 

blandar sig och om de kunde 

beskriva detta i mikronivå,  

De beskriver att ämnena i 

alla experiment behåller sin 

struktur. 

 

Uttryck som används:  

”simmar runt”, ”Försvin-

ner”, ”blandas bara”, ”det 

händer inget”, ”det är luft i 

oljan”. ”oljan är lättare”  

Vissa ämnen är fastare medan 

andra är lösare/tunnare. En del 

kan ämnen övergå till flytande 

form. 

Uttryck som används:  

”sockret försvinner”, ”sockret 

smälte”, ”det är flytande”, ”är 

löst som vatten”, ” är inte 

löst”, ”färgen är inne i vatt-

net”, ”oljan har luft”,  

 

Det som sjunker sönderdelas 

medan det som flyter behåller sin 

form.  

 

Uttryck som används: ”sockret 

försvinner”, ”blir mindre bitar”, 

”oljan har luft och flyter”, ”fär-

gen sjunker som socker”.   

Ansågs omrörning eller 

värme krävas för att något 

ska lösa sig,  

 

Utan omrörning faller 

socker och färg så små-

ningom till botten. Tempe-

raturen är oviktig. 

Värme får sockret att smälta 

och när det är kallt vatten så 

måste man röra om.  

Alla anser att omröring är vikiga-

re än värme.  Det är omrörningen 

som tar sönder lösningsämnet. 

Några menar dock att värme 

påskyndar processen.  

Om synen på materia verkar 

vara statisk,  

 

Ja, då ämnet behåller sin 

struktur och omrörning 

krävs. 

Ja, då värme eller omrörning 

krävs. Samt att ett ämne som 

socker anses smälta. 

Ja, då det upplösta delas till mini-

atyrupplagor av ämnet alt. går in i 

vattnet. Omrörning krävs.  

Ifall elever ser skillnad på 

ämnen och dess minsta be-

ståndsdelar,  

 

Oklart då vi inte närmar oss 

mikronivå. 

(En elev har hört om mole-

kyler och atomer men be-

skriver inte vad det är). 

Oklart då vi inte närmar oss 

mikronivå. 

 

Oklart då vi inte närmar oss mik-

ronivå. 

(Några elever har hört om atomer 

och molekyler. En elev förklarar 

att dessa ”finns överallt”). 

Om enbart fasta ämnen 

anses kunna lösas med vat-

ten,  

 

Ämnen löses inte, de blan-

das bara. Därmed är det 

ingen skillnad då fasta och 

ämnen i vätskeform blan-

das. 

Nej, även om elever inte be-

skriver löslighet naturveten-

skapligt korrekt. Både socker 

och karamellfärg verkar kunna 

blandas in i vattnet. 

 

Nej, även om beskrivningen inte 

är helt naturvetenskapligt korrekt. 

Löslighet beror snarare på flyt-

förmåga än ämnets fasthet. 

Ifall de kunde ge förslag på 

hur lösningar och bland-

ningar kan separe-

ras/sorteras och om de såg 

någon koppling från löslig-

het till vatten som lösare i 

naturen.  
 

Separation: Socker och 

färg anses gå att få ur vat-

ten då ämnena tillslut ham-

nar på botten eller fastnar i 

en sil.   

Sortering: Det som går att 

separera för hand hör ihop. 

Någon separerar efter färg.  

Naturen: Frågan glömdes 

bort!  

Separation: Ämnen som 

smält går inte att separera då 

dessa är fast i varandra. 

Blandningar föreslås skopa 

upp eller filtreras. Sortering: 

Efter färg eller ätbarhet. Na-

turen: Främst negativa exem-

pel ges med tanke på vatten i 

naturen. Skräp kan spridas 

med vatten och smutsa ned 

vatten. Det skulle skada fiskar 

och människor som vill bada.  

Separation: Enbart en elev me-

nar att lösningar kan separeras. 

Blandningar kan separeras när 

innehållet är synligt. 

Sortering på tre skilda sätt: 1. 

Om ämnena är synliga eller grip-

bara. 2. Ätbarhet. 3. Om ämnet 

flyter eller sjunker i vatten.  Na-

turen: Enbart negativa aspekter 

med ämnenas löslighet ges. Någ-

ra elever kopplar samman männi-

ska, och djur till näringskedja. 

Tolkningar av bildserien (se 

bilaga 7) över lösningspro-

cess.  

Bildsekvens nr. 4 anses vara 

snarlik med skeendet i sock-

ervatten men att sockret 

borde vara fritt i blandning-

en. 

Bildserien tolkas som att något 

går sönder eller blir mindre. 

Inget av experimenten anses 

stämma överens med bildseri-

en. 

Bildserien tolkas som att det är 

något som går sönder. Några anser 

att sekvensen stämmer överens 

med både sockrets och färgens 

sönderdelning i vatten. Andra 

kopplar bilderna enbart till sock-

ervattnet med motivering att fär-

gen går in i vattnet snarare än att 

det blandas.  

”Färgen är inuti 

vattnet” 
”Färgen delas”  

dela 
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Bilaga 12, År 4 

Intervjuguidens punkter Kategori B1 

(makro) 

Kategori C1:1  

(makro) 

Kategori C1:2 

(makro) 

Kategori C1:3  

(makro – mikro) 

Kategori D 

(makro) 

Hur elever uttrycker sig 

kring lösningsprocessen 

jämfört med ämnen som 

blandar sig och om de 

kunde beskriva detta i 

mikronivå, 

Vissa ämnen är fastare 

medan andra är lösa-

re/tunnare. En del 

ämnen övergå till 

flytande form. 

Uttryck som an-

vänds: socker: löses 

upp, smälter som en 

snöboll, färgen är löst, 

vatten är tunt, olja är 

tjockt, svårlösligt och 

hållbart. 

Samtliga talar om att sambandet mellan flytförmåga och bland-

barhet. Det som sjunker sönderdelas medan det som flyter behål-

ler sin form. 

Uttryck som används: 

Temperaturen påver-

kar ämnen olika. 

 

Uttryck som an-

vänds: Sockret: löses 

upp, går sönder, 

mindre sockerbitar, 

smälter i varmt vatten, 

vätskor blandas bara, 

oljan innehåller luft. 

Sockret smälter, 

sockret delar sig 

till mindre och 

mindre bitar, fär-

gen klumpar in sig, 

oljan flyter. 

Sockret löser 

sig/smälter/ för-

svinner, oljan fly-

ter/innehåller luft. 

Sockret smälter, 

delar sig försvinner. 

Det sockret är gjort 

av lossnar. Det 

oljan är gjort av 

håller.  

Färgen i H2O 

 

Färgen delas  

 

Färgen delas/eller 

kommer isär. 

Ansågs omrörning eller 

värme krävas för att 

något ska lösa sig,  

Värme eller omrör-

ning krävs. 

Ja, antingen eller. Nej, sker oavsett. 

Ingen förklaring 

ges. 

Nej, sker oavsett. 

Ingen förklaring 

ges. 

Ja. I kallt H20 delas 

ämnen i varmt smälter 

de.  

Om synen på materia 

verkar vara statisk,  

 

Ja, då värme eller 

omrörning krävs och 

socker anses smälta. 

Ja, socker delas 

och omröring eller 

värme krävs. 

Ja, då sockret delas 

till originalkopior 

av ämnet. 

Nej, ämnen delas 

till minsta be-

ståndsdelar. Värme 

och omrörning 

krävs inte. 

Ja, då ämnen kan 

delas till original 

kopior av och tillför-

sel av energi kärvs. 

Ifall elever ser skillnad på 

ämnen och dess minsta 

beståndsdelar, 

Oklart då vi inte när-

mar oss mikronivå. 

Känner till orden 

molekyl och atom – 

ingen förklaring ges. 

Oklart då vi inte 

närmar oss mikro-

nivå. Några elever 

har hört molekyl 

och atom – ingen 

förklaring ges. 

Oklart då vi inte 

närmar oss mikro-

nivå. ”Molekyler 

och atomer finns i 

luften – överallt”. 

Ja. Ämnenas be-

ståndsdelar har inte 

samma egenskaper 

som ämnet de byg-

ger upp.  

 

Oklart då vi inte när-

mar oss mikronivå. 

Har hört molekyl och 

atom – ingen förklar-

ing ges. 

Om enbart fasta ämnen 

anses kunna lösas med 

vatten,  

 

Nej, även om elever 

inte beskriver löslighet 

naturvetenskapligt 

korrekt. Både socker 

och karamellfärg 

verkar kunna blandas 

in i vattnet. 

Nej, även om 

beskrivningen inte 

är helt naturveten-

skapligt korrekt. 

Löslighet beror 

snarare på flytför-

måga än ämnets 

fasthet. 

Nej, även om ele-

ven inte beskriver 

löslighet på ett 

korrekt naturveten-

skapligt. Samma 

sak sker med sock-

er som karamell-

färg i H2O. 

Nej, även västkor 

kan lösas. 

Nej, även om beskriv-

ningen inte är helt 

naturvetenskapligt 

korrekt. Vätskor dvs. 

smälta ämnen blandas 

med vatten likväl som 

fasta ämnen. 

Ifall de kunde ge förslag 

på hur lösningar och 

blandningar kan separe-

ras/sorteras och om de 

såg någon koppling från 

löslighet till vatten som 

lösare i naturen.  

 

Separation: Ämnen 

som smält går inte att 

separera då dessa är 

fast i varandra. Bland-

ningar kan filtreras. 

Sorterar: 1.enligt 

ämnenas synlighet 

eller om de är gripba-

ra. 2. Ätbarhet. Natu-

ren: Enbart negativa 

aspekter lyfts.  Växter 

och djur kan dö om 

vatten förgiftas. Män-

niskans roll diskute-

ras.  

Separation: Både 

lösningar och 

blandningar kan 

filtreras. Sorterar: 

1. Oklar beskriv-

ning, alla experi-

ment sätts för sig. 

2. Om ämnet flyter 

eller sjunker i 

vatten. Naturen: 

Enbart negativa 

aspekter för växter 

och djur. 

Separation: Enbart 

blandningar kan 

separeras (filtre-

ring). Sorterar: 

korrekt men enligt 

ämnenas flytförmå-

ga. Naturen: En-

bart negativa 

aspekter nämns. 

Havets djurliv 

diskuteras. Några 

menar dock att 

ämnen som de i 

experimenten är 

ofarliga i naturen. 

  

Lösningar kan 

separeras genom 

avdunstning. 

Blandningar genom 

filtrering. Sorterar: 

enligt ämnenas 

synlighet eller om 

de är gripbara. 

Naturen: Enbart 

negativa aspekter. 

Djurens dricksvat-

ten kan vara i fara. 

Ofarligt för männi-

skor, dricksvatten 

renas i reningsverk.  

Separation: Ämnen 

som smält går inte att 

separera men de som 

delats går att sila. 

Blandningar kan 

filtreras. Sorterar: 

enligt ämnenas flyt-

förmåga.  Naturen: 

Enbart negativa 

aspekter nämns. Av-

gaser smutsar dricks-

vatten som måste 

renas. Avgaser stan-

nar enbart i varmt 

vatten - inte i kallt 

vatten. 

Tolkningar av bildserien 

(se bilaga 7) över lösnings-

process. 

Det är ägg som kläcks.  

Inget samband mellan 

bildserie och experi-

ment. 

Kopplar hela serien 

till sockervattnet 

och anser att sock-

ret i kontakt med 

vatten blir mindre 

och mindre. 

Bildserien stämmer 

överens med både 

socker och karamell-

färg i vatten. 

Bildserien stämmer 

överens med både 

socker och karamell-

färg i vatten. Det är 

ämnet uppdelat i 

beståndsdelar. 

Det är socker som 

delas till mindre sock-

erbitar i kallt H20.  
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Bilaga 13, År 6 
Intervjuguidens punkter Kategori B1 

(makro) 

Kategori C1:1 

(makro) 

Kategori C1:1b 

(makro) 

Kategori C1:2 

(makro) 

Hur elever uttrycker sig kring 

lösningsprocessen jämfört med 

ämnen som blandar sig och om 

de kunde beskriva detta i mikro-

nivå,  

Ämnen är fasta eller 

lösa/tunna. En del 

ämnen övergår till 

flytande form. 

Uttryck som an-

vänds: Sockret: 

försvinner, löses 

upp, smälter. Färgen 

blandas och flyter 

med H20. Olja är 

tjockare än socker 

och färg. Socker och 

färg flyter som 

vätskor 

Samtliga talar om att sambandet mellan flytförmåga och blandbarhet. Det 

som sjunker sönderdelas medan det som flyter behåller sin form. 

Uttryck som används: 

Sockret: försvinner, är 

upplöst, bitar lossnar. 

Färgen: far in i vattnet, 

färgen flyter i H2O, 

färg och H2O blir 

samma sak. Oljan 

innehåller luftbubblor 

som får det att flyta. 

Det som flyter håller. 

 

Sockret: löstes upp, 

delas upp till mindre 

sockerkorn, sjunker, 

försvinner i vattnet. 

Färgen: delas när man 

blandar vattnet, kom-

mer längre från var-

andra. Oljan: innehål-

ler luft, flyter upp.  

Sockret: löses upp, 

försvinner, delas, 

smälter. Färgen: 

delas som socker, 

sprids ut. Oljan: 

innehåller något 

ämne som får det att 

flyta undan H2O. 

Fetter flyter socker 

och färg sjunker. 

Ansågs omrörning eller värme 

krävas för att något ska lösa sig,  

 

Ja, antingen eller. Ja. Utan omrörning 

ligger allt kvar på 

botten. I kyla skulle 

sockret lösa sig fortare 

eftersom något hårt är 

lättare att slå sönder 

jämfört med något 

mjukt.  

Ja. Omrörning krävs, 

temperatur spelar 

ingen roll det är om-

rörningen som tar 

sönder sockret. 

Nej. Värme påskyn-

dar processen. Ingen 

förklaring ges. 

Om synen på materia verkar 

vara statisk,  

 

Ja, då värme eller 

omrörning krävs och 

socker anses smälta. 

Ja, sockret delas till 

mindre sockerbitar.  

Ja, då omrörning 

krävs. Sockret och 

färgen är originalkopi-

or av ämnet. 

Ja, då ämnen delas 

till originalkopior av 

ämnet. 

Ifall elever ser skillnad på ämnen 

och dess minsta beståndsdelar,  

 

Oklart då vi inte 

närmar oss mikroni-

vå.  Känner till orden 

molekyl och atom – 

ingen förklaring ges. 

Oklart då dessa inte 

används i beskrivning-

en. Elever känner till 

molekyler och atomer 

men i upplösning delas 

ämnet till mindre bitar. 

 

Oklart då vi inte när-

mar oss mikronivå. 

Känner till att moleky-

ler och atomer finns. 

Ingen koppling till 

experiment. 

Oklart då vi inte 

närmar oss mikroni-

vå. Några elever 

känner igen moleky-

ler och atomer be-

skriver inte vad det 

är.  

Om enbart fasta ämnen anses 

kunna lösas med vatten,  

 

Nej, även om elever 

inte beskriver löslig-

het naturvetenskap-

ligt korrekt. 

Nej, även om elever 

inte beskriver löslighet 

naturvetenskapligt 

korrekt. 

Nej, både färg och 

socker löses även om 

beskrivningen är na-

turvetenskapligt kor-

rekt.  

Nej, både socker och 

karamellfärg delas 

likadant i H20. 

Ifall de kunde ge förslag på hur 

lösningar och blandningar kan 

separeras/sorteras och om de såg 

någon koppling från löslighet till 

vatten som lösare i naturen.  

 

Separation: Ämnen 

som smält går inte 

att separera då dessa 

är fast i varandra. 

Blandningar kan 

filtreras. Sorterar: 

Enligt ätbarhet eller 

efter de ämnen som 

kan ses för sig. 

Naturen: Negativa 

och positiva aspekter 

nämns (näringsked-

ja). 

Separation: enbart 

möjligt om innehållet 

syns förs sig eller inte 

gått in i H2O som färg. 

Sorterar: efter möj-

ligheten att separera 

innehållet för hand. 

Naturen: Enbart nega-

tiva aspekter ges. 

Dricksvatten kan kon-

tamineras. Växter och 

djur kan skadas. 

Separation: enbart 

möjligt om innehållet 

syns förs sig. Sorte-

rar: 1).  Müslibland-

ning, socker- och 

karamellfärgsH2O 

anser man blandas 

lika. 2). Karamellfärg 

och müsli har blandats 

lika. Naturen: Enbart 

negativa aspekter 

diskuteras växter och 

djur kan skadas. 

Separation: Lös-

ningar separeras via 

avdunstning. Bland-

ningar filtreras. Sor-

terar: 1).enligt hur 

ämnena reagerat med 

varandra – delats 

eller inte. 2.). Ätbar-

het. 3.). Sjunker eller 

flyter. Naturen: 

Både positiva som 

negativa aspekter 

lyfts (näringskedja). 

Tolkningar av bildserien (se bila-

ga 7) över lösningsprocess. 

Det är något som 

blandas/går sönder 

men det finns inget 

samband med expe-

rimenten. 

Bild 4 illustrerar socker 

som delats i vatten. Bild 

nr.2 är olja i vatten.  

Alt.1). Bild 4 stämmer 

överens med muslib-

landningen, karamell-

färg och socker i vatten. 

Alt. 2). Bild nr.4 illu-

strerar hur müsli eller 

karamellfärg har blan-

dats. 

Bildserien är skeendet 

i färg- och sockervatt-

net. En elev nämner 

H20 molkyler men 

anser inte att ämnen 

delas upp till mindre 

beståndsdelar. 
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Bilaga 14, C1 
Intervjuguidens 

punkter 
Makroskopisk beskrivning med vissa NO-ord Beståndsdelar har mänskliga karaktärsdrag 

C1:2c (Mikronivå med mänskliga drag) C1:3b 

 

Hur elever ut-

trycker sig 

kring lösnings-

processen jäm-

fört med ämnen 

som blandar sig 

och om de kun-

de beskriva 

detta i mikroni-

vå, 

Har inte hittat sätt att urskilja 

lösningar från blandningar. 

 

Uttryck som användes: 

Vattnet far igenom sockret, 

bindningarna i sockret släp-

per, sockret far isär. Och då 

flyter det isär. Oljan far upp 

till ytan, är olik vattnet.    

(Övergeneralisering till filtre-

ring finns!) 

Har hittat sätt att urskilja 

lösningar från blandningar.  

 

Uttryck som användes: 

Det löser upp sig och 

bindningarna går sönder. 

Färgen löser upp sig som 

socker och sprider ut sig. 

Oljan släpper inte bind-

ningar, vattenmolekyl. 

 

(Övergeneralisering till 

urskiljning av lösningar 

finns!) 

Ämnen delas inte till sina 

minsta beståndsdelar.   

 

Uttryck som användes: 

Socker och färg vill leka 

med vatten, Oljan vill inte 

leka med vatten. Bindning-

ar brister när de vill vara 

med varandra. Det som 

löses är lika och vill vara 

vänner. Andra ämnen kan 

lösa olja.  

Ämnen delas till sina minsta 

beståndsdelar.   

 

Uttryck som användes: 

Socker är byggt av moleky-

ler, de vill leka med vatten 

molekyler, då splittras bind-

ningar och molekyler far med 

varandra. Oljan: vill inte leka 

med H20, bindningar är 

olika, byggs upp olika. Andra 

ämnen kan lösa olja. 

 

Ansågs omrör-

ning eller värme 

krävas för att 

något ska lösa 

sig 

 

Värme påskyndar processen. 

Lite omröring krävs.  

 

 

Sker oavsett medan vär-

me påskyndar processen. 

Förklarar delvis varför 

värme påskyndar.  

 

Löslighet sker oavsett 

omrörning eller värme.  

Orsak förklaras inte. 

 

 

Sker oavsett medan värme 

påskyndar processen. Orsak 

förklaras inte. 

 

Om synen på 

materia verkar 

vara statisk,  

 

 

Ja, då omröring krävs. Socker 

och färg är miniatyrupplagor 

av ämnet efter upplösning. 

 

Ja, då ämnen delas till 

sina originalkopior. 

 

 

Ja, även om värme och 

omröring inte krävs så 

anses socker och färg vara 

miniatyrupplagor av ämnet 

efter upplösning. 

 

Tillsynes nej. Ämnena delas 

inte till miniatyrupplagor av 

ämnet. Värme och omrörning 

krävs inte. 

 

Ifall elever ser 

skillnad på 

ämnen och dess 

minsta be-

ståndsdelar, 

 

Osäkert då vi inte närmar oss 

mikronivå. Talar fortfarande 

om ämnen 

 

I samband med vatten 

kan det talas om vatten-

molekyler men det är 

dessa som löser upp 

ämnen till mindre bitar. 

 

Nej, ord som molekyler 

används men det fram-

kommer inte att ämnen är 

uppbyggda av dessa.  

 

Ja, det framkommer vid 

bildserien då elever beskriver 

hur ett sockerkorn löser sig 

och blir osynligt på molekyl-

nivå.  Det är ändå samma 

ämne även efter upplösning. 
 

Ifall de kunde 

ge förslag på 

hur lösningar 

och blandningar 

kan separe-

ras/sorteras och 

om de såg någon 

koppling från 

löslighet till 

vatten som 

lösare i naturen.  

 

 

 

 

Separation: Lösningar via 

”torkning” (process förkla-

ras). Blandningar filtreras. 

Sorterar gamla: korrekt och 

benämner ena gruppen för 

lösningar och den andra för 

blandningar. Sorterar nya: 

Lösningar kan enbart vara i 

vätskeform. Naturen: något 

exempel på hur löslighet kan 

påverka naturen och männi-

skan på ett negativt och posi-

tivt sätt. 

 

 

 

 

Separation: Lösningar 

via ”avdunstning” (pro-

cess förklaras). Bland-

ningar filtreras. Sorterar 

gamla: korrekt och be-

nämner ena gruppen för 

lösningar och den andra 

för blandningar. Sorterar 

nya: De flesta korrekt. 

Lösningar/blandningar 

kan vara både vätskor och 

fasta. Naturen: beskriver 

vattnets roll som lösare i 

naturen och hur det på-

verkar växter, djur och 

människor på ett positivt 

som negativt sätt.  

 

Separation: Lösningar via 

”torkning” (process förkla-

ras). Blandningar filtreras. 

Sorterar gamla: korrekt 

och benämner ena gruppen 

för lösningar och den andra 

för blandningar. Sorterar 

nya: De flesta korrekt. 

Lösningar/blandningar kan 

vara både vätskor och fasta.  

Naturen: något exempel 

på hur löslighet kan påver-

ka naturen och människan 

på ett negativt och positivt 

sätt. 

 

Separation: Lösningar via 

”torkning”(process förkla-

ras). Blandningar filtreras. 

Sorterar gamla: korrekt och 

benämner ena gruppen för 

lösningar och den andra för 

blandningar. Sorterar nya: 

Sorterar flera men enbart 

blandningar kan vara fasta. 

Naturen: något exempel på 

hur löslighet kan påverka 

naturen och människan på ett 

negativt och positivt sätt. 

Tolkningar av 

bildserien (se 

bilaga 7) över 

lösningsprocess. 

Det är något som löser sig 

mer och mer när något kom-

mer in.  Förklarar på ett 

vardagligt sätt. 

Det är en lösning. Förkla-

rar på ett vardagligt sätt. 

 

 

En lösning.  Beskriver 

skeendet på mikronivå där 

beståndsdelar har mänskli-

ga drag. 

Det är salt som löser sig. 

Beskriver skeendet på mik-

ronivå där beståndsdelar har 

mänskliga drag. 
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Bilaga 15, C2 och C3 

 

 

Intervjuguidens 

punkter 

Bildserien påverkar beskrivningen av begrep-

pet 

(makro och mikro) 

Begreppet beskrivs på mikronivå 

(mikro) 

 

Hur elever ut-

trycker sig kring 

lösningsproces-

sen jämfört med 

ämnen som 

blandar sig och 

om de kunde 

beskriva detta i 

mikronivå, 

 

Beskriver skeendet på makronivå utan bild men 

på mikronivå med bild.  

Utan bild används uttryck som: Socker: löses i 

H2O, syns inte efter att det löst sig, det händer 

samma sak med färgen, Oljan: syns i vatten, är 

olikt H2O 

Med bild används ord som: vattenmolekyler, 

bindningar släpper, allting är byggt av molekyler.  

 

Elever beskriver hur lösningar och blandningar 

skiljer sig åt på mikronivå. Ämnen synliga på 

makronivå beskrivs lösas till mikronivå.   

Uttryck som användes: bindningar släpper 

mellan sockermolekyler, löses upp, lösningen 

kan mättas, lika löser lika, olja kan lösas i annat, 

oljan har annorlunda bindningar. 

”vattenmolekylen är två väten och ett syre, 

H20” 

 

 

Ansågs omrör-

ning eller värme 

krävas för att 

något ska lösa 

sig,  

 

Sker oavsett medan värme påskyndar processen. 

Orsak förklaras inte. 

 

Sker oavsett medan värme påskyndar processen. 

Förklarar orsaken och att värme enbart ger mer 

rörelse. 

 

Om synen på 

materia verkar 

vara statisk,  

 

 

Tillsynes nej. Ämnena delas inte till miniatyrupp-

lagor av ämnet. Värme och omrörning krävs inte, 

(varför beskrivs dock inte).  

 

Nej, då varken omrörning eller värme krävs och 

elever förklarar tydligt varför. Ämnena delas 

inte till miniatyrupplagor av ämnet. 

 

. 

Ifall elever ser 

skillnad på äm-

nen och dess 

minsta be-

ståndsdelar,  

 

Ja, det framkommer vid bildserien då elever be-

skriver hur ett sockerkorn löser sig och blir osyn-

ligt på molekylnivå.  Det är ändå samma ämne 

även efter upplösning. 

 

Ja, då elever pratar å ena sidan om ämnet socker 

då det löser sig men att det är bidningar mellan 

molekyler som brister och får sockret att verka 

osynligt. Det är samma ämnen även efter upp-

lösning. 

 

Ifall de kunde ge 

förslag på hur 

lösningar och 

blandningar kan 

separe-

ras/sorteras och 

om de såg någon 

koppling från 

löslighet till 

vatten som lösa-

re i naturen 

 

Separation: Lösningar via ”torkning”(process 

förklaras). Blandningar filtreras. 

Sorterar gamla: Korrekt och benämner ena 

gruppen för lösningar och den andra för bland-

ningar.   

Sorterar nya: De flesta korrekt. Lösning-

ar/blandningar kan vara både vätskor och fasta.   

Naturen: både negativa och positiva aspekter 

som inverkar på olika organismers levnadsvillkor 

samt gör en koppling till näringskedja där växter, 

djur och människan ingår.  

 

 

Separation: Lösningar via ”avdunstning” (pro-

cess förklaras). Blandningar filtreras.  

Sorterar gamla: Korrekt och benämner ena 

gruppen för lösningar och den andra för bland-

ningar.   

Sorterar nya: Korrekt med motivering. Lös-

ningar/blandningar kan vara både vätskor och 

fasta.  Naturen: Ger flera negativa och positiva 

aspekter som inverkar på olika organismers 

levnadsvillkor, diskuterar människans roll samt 

gör kopplingar till näringskedjor där växter, djur 

och människan ingår. 

 

 

Tolkningar av 

bildserien (se 

bilaga 7) över 

lösningsprocess. 

 

Det är något som löser sig, det kan vara färg, 

socker, salt eller annat. Beskriver skeendet på 

mikronivå. 

 

Det är något som löser sig med vatten. Beskri-

ver skeendet på mikronivå.  


