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Abstrakt 
 
Detta arbete är en variationsteoretisk studie i hur elevers lärande i naturvetenskap påverkas av 
undervisningens utformning. En så kallad ”learning study” utfördes med två grupper ur en 
femteklass. Grupperna undervisades i två omgångar med utvärdering och utveckling av 
undervisningsmaterialet mellan. Elevernas för- och efterförståelse kartlades med hjälp av 
intervjuer och grupperna jämfördes med avsikt att undersöka hur de olika 
undervisningstillfällenas utformning påverkade elevernas lärande. Undersökningen har gett oss 
lärdom om vilka faktorer i undervisningens utformning som spelar roll för elevernas möjligheter 
till lärande. Språket, elevernas förförståelse samt undervisningsstoffets begränsningar är några av 
faktorerna som visade sig ha betydelse för den undervisning som genomfördes i undersökningen. 



 
 

Förord 
 
Det har blivit dags att knyta ihop säcken, inte bara på det här examensarbetet, utan även på 4 
respektive 5 års studier. Det finns många personer som betytt mycket under de här åren och det 
skulle vara roligt att få nämna alla i detta slutarbete, risken är bara att det skulle ta allt för mycket 
plats. Därför nöjer vi oss med att tacka de personer som underlättat och gjort detta arbete möjligt.  
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Anna Vikström som under utbildningen gett oss ett 
större intresse för naturvetenskapen i sin helhet och öppnat våra ögon för variationsteorin och 
fenomenografin. Hennes ämneskunskap och konstruktiva kritik har varit till stor hjälp. 
 
Vi vill även tacka Agneta som ställt upp helt och hållet och anpassat sitt arbete efter oss och gett 
oss möjlighet att prova våra vingar. Hennes engagemang och vilja att förbättra elevernas situation 
är något vi beundrar och hoppas ta efter i vårt yrkesliv.  
 
Självklart vill vi även uppmärksamma alla underbara elever som trots att de såg No ämnena som 
något tråkigt ställde upp och var positiva till oss och vår undervisning. Utan er hade det inte blivit 
något arbete överhuvudtaget. 
 
Ett speciellt tack till killen med den värmande kramen som påminde oss om att det alltid finns 
hopp och möjligheter till förbättringar. 
 
Nu står vi äntligen redo att flyga ut i skolans värld. Och även om vingarna på intet sätt är 
färdigutvecklade så vet vi att dom bär. 
 
//Linnea & Anette 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till eftertanke 
 
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, 
måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 
 
Den som inte kan det lurar sig själv, när han tror att han kan hjälpa 
andra. För att undervisa någon, måste jag visserligen förstå mer än 
vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag 
inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 
 
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är 
fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre 
istället för at hjälpa honom. All äkta undervisning börjar med 
ödmjukhet inför den jag vill lära, och därför måste jag förstå, att 
detta med att undervisa inte är att vilja härska utan att tjäna. 
 
Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon. 
 

Sören Kirkegaard 
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Inledning 
 
 
Under vår utbildning till lärare i naturvetenskap för tidigare år har vi, både under praktik och i 
litteratur, mött elevers tankar och upplevelser om naturvetenskapliga fenomen. Det har gjorts 
många undersökningar om hur elever tänker om naturvetenskapliga fenomen men det finns 
relativt lite forskning om hur lärande sker (Andersson, 2001), även fast detta är ett av skolans 
uppdrag enlig läroplanen: ”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i 

den skilda skolan om kunskapsbegrepp. Om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och 

om hur kunskapsutveckling sker.” (Skolverket, 1998, s 8) 
 
Andersson (2001) skriver att en fördel med studier av hur man gör lärande möjligt är att steget till 
forskningsfronten inte är särskilt långt. Det gäller att sätta sig in i tidigare forskning om barns 
tankar om ett fenomen, utforma en undervisning med hänsyn till dessa och sedan ta reda på vad 
som händer vid undervisningstillfället och vad eleverna lär sig. Vi valde att använda oss av en 
metod som kallas ”learning study” för att göra detta. Metoden har rötterna i variationsteorin och 
strävar i enlighet med läroplanen efter att främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling utifrån elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
(Skolverket, 1998). 
 
Hela undersökningen bygger på ett fenomenografiskt synsätt som innebär att lärande handlar om 
att utveckla sin relation till det som ska läras. Att lära sig är att se på något på ett nytt sätt. När vi 
gör det förändras relationen och det gamla finns kvar men det nya berikar relationen. Vissa sätt 
att tänka om t ex ett naturvetenskapligt fenomen betraktas som mer kvalitativt användbara än 
andra. Det är dessa sätt att tänka som läraren bör eftersträva att lyfta eleven till. 
 
 
 

Bakgrund 
 
 

Konstruktivism 
Traditionellt har studier av hur elever tänker och lär inom naturvetenskapliga områden bedrivits i 
konstruktivistisk anda. I Elevers tänkande och skolans naturvetenskap beskriver Andersson 
(2001) kortfattat det konstruktivistiska perspektivet på lärande och dess två varianter; social 
konstruktivism och individuell konstruktivism. Dessa två perspektiv har gemensamt att de ser 
kunskap som ett överförbart objekt som kan överföras till eleven. Den individuella 
konstruktivismen, med Piaget som grundare, anser att individer konstruerar kunskap genom att 
agera på omvärlden. I nya situationer störs den inre jämvikt som individen strävar efter och 
tankestrukturerna förändras för att återställa jämvikten (Vikström, 2005). Initiativet kommer 
således inifrån eleven att ”hämta” kunskaper om det som finns ute i världen. Marton & Booth 
(2000) beskriver socialkonstruktivism som en spegelbild av den individuella konstruktivismen. 
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Kunskapen anses av socialkonstruktivister finnas ute i världen och kommer till eleven när denne 
samspelar med den sociala omgivningen; familj, kamrater, skola, närsamhälle, det land och den 
kultur eleven lever i (Andersson 2001).  
 
Både det individuella- och socialkonstruktivistiska perspektivet betecknas om dualistiskt dvs. att 
eleven och världen skiljs åt (Marton & Booth, 2000). Den konstruktivistiska pedagogiska 
forskningens mål blir därför att ta reda på hur eleven tänker för att kunna bygga en teori om hur 
läraren kan hjälpa eleven att konstruera kunskap som kan överbrygga klyftan mellan det yttre och 
det inre. 
 
Den ryske psykologen Vygotskij brukar nämnas som en av social konstruktivismens företrädare. 
En av hans teorier går i korthet ut på att man kan studera barns beteende när de hanterar 
situationer och löser problem på två skilda nivåer. På den ena nivån finns barnets beteende när 
det hanterar en situation på egen hand, det som barnet klarar av att göra själv. På den andra nivån 
studerar vi vad som inträffar när barnet handlar med stöd från andra personer, det som barnet 
klarar med hjälp av andra. Mellan dessa områden finns en tillväxtzon, den så kallade närmaste 
utvecklingszonen, där vi har möjlighet att möta barnet för att hjälpa det vidare och därmed 
påverka barnets utveckling. (Dimenäs & Sträng-Haraldsson, 2005) 
 

Fenomenografi 
Ett annat sätt att se på individen och världen är det icke-dualistiska perspektivet som 
fenomenografin företräds av. Fenomenografin innebar ett trendbrott inom den pedagogiska 
forskningen när den uppkom på sjuttiotalet. Forskningsfokus flyttades från att undersöka hur 
lärande sker till vad lärande innebär och lärandets innehåll och struktur kom i fokus på ett nytt 
sätt. (Carlsson, 2002)  
 
Enligt det icke-dualistiska synsättet finns lärandets ursprung i relationen mellan människan och 
hennes värld. Vikström (2005) skriver med hänvisning till Marton & Booth att vi lär oss när 
relationen mellan oss och det fenomen vi studerar förändras och vi får förmåga att erfara världen 
på ett nytt sätt. Det gamla finns kvar men berikas av det nya. Hur den nya relationen kommer att 
se ut styrs av de aspekter som vi kan urskilja vid erfarandet.  
 
I boken Om lärande beskriver Marton & Booth (2000) hur människor som befinner sig i samma 
situation och ser samma saker kan uppleva dessa på olika sätt eftersom de fokuserar på olika 
saker utifrån deras tidigare erfarenheter. Vissa sätt att erfara en situation kan anses mer komplexa 
eftersom de ser på situationen på mer än ett sätt och de olika sätten att erfara något kan ordnas 
hierarkiskt utifrån dess komplexitet. Låt oss ta ett exempel: Två olika personer vaknar en 
vårmorgon och det har töat ute under natten. Båda personerna tänker ”Jag måste ha stövlar på 
mig idag” eftersom båda personerna har erfarenhet av snösmältning sedan tidigare. Den ena 
personen vet dessutom att när is (i det här fallet i form av snö) smälter brister vätebindningarna i 
iskristallerna. Den här personen har ytterligare en aspekt på snösmältningen som den andra 
personen saknar och befinner sig därför på en högre hierarkisk nivå. Ju fler aspekter en människa 
erfar i en situation desto mer komplex är hennes förståelse för fenomenet som helhet (Vikström, 
2005).  
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Den fenomenografiska forskningen söker det totala antalet kvalitativt skilda sätt på vilka 
människor erfar fenomen i sina världar (Marton & Booth, 2000).  
 

Variationsteori 
Ur den fenomenografiska forskningsansatsen har variationsteorin utvecklats. Variationsteorin 
skiljer sig från fenomenografins studier av olika sätt att erfara något genom att istället studera 
hur lärande sker med hjälp av de centrala begreppen urskiljning, variation, samtidighet och 

skillnad (Carlsson, 2000). Tillexempel har inte begreppet färg någon mening för en person som 
bara har upplevt svart färg.  Först när personen får uppleva en variation på färg, tillexempel 
grönt, kan begreppet färg urskiljas och få mening. Genom att jämföra olika färger kan skillnader 
upptäckas och genom att uppleva olika färger samtidigt och kanske till och med blanda dem får 
begreppet färg ytterligare innebörd.   
 
För att man över huvud taget ska kunna uppfatta något så måste detta vara skilt från sin 
omgivning eller bakgrund enligt variationsteorin. Skillnader kan framhävas på fyra olika sätt; 
genom kontrast, generalisering, separation och fusion (Marton & Tsui, 2004).  Vikström (2005) 
förtydligar vad dessa begrepp innebär genom att ge oss ett exempel på hur begreppet frukt kan 
varieras: 
 

”För att veta vad något är, eller inte är, måste individen erfara något att jämföra med som ger en 
upplevelse av kontrast. Det är till exempel möjligt att se att ett äpple inte är samma sak som ett päron. 
Generalisering innebär att det kan finnas varierande former av samma sak, exempelvis är både ett rött 
och ett grönt äpple exempel på äpplen. Om begreppet ”frukt” hålls invariant, och olika fruktsorter 
varieras i form av äpplen, päron, plommon och apelsiner blir begreppet urskiljbart genom separation. 
Om det finns flera kritiska aspekter som den lärande måste urskilja samtidigt för att se något på ett 
visst sätt måste dessa aspekter sammanföras i erfarandet. Exempelvis kan fusionen av begreppet 
”frukt” och begreppet ”frö” ge möjligheter till mer komplex förståelse och en rikare innebörd av 
bägge begreppen” (Vikström, 2005, s 40). 

  
Marton & Tsui (2004) påpekar att alla typer av variation som är möjliga i en situation inte alltid 
är intressanta. Vilka variationer som är intressanta avgörs av det lärandeobjekt som är avsett att 
behandla.   
 

Lärandeobjektet 

I en undervisningssituation är lärandeobjektet, the object of learning, det som läraren strävar efter 
att eleverna ska få förståelse för och som läraren riktar sina handlingar mot. Lärandeobjektet har 
flera olika delar; det avsedda lärandeobjektet (det som läraren innan undervisningens början har 
för avsikt att lära ut), det iscensatta lärandeobjektet (det som eleverna faktiskt får möjlighet att 
lära) samt det erfarna lärande objektet (det som eleverna faktiskt lär sig) (Vikström, 2005). 
Lärandeobjektet definieras av dess kritiska aspekter. 

 

Kritiska aspekter 

Kritiska aspekter kan sägas vara olika sidor av en företeelse. Olika personer kan se på samma 
objekt på olika sätt beroende på hur de fokuserar på de olika aspekterna. Det som är i fokus för 
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den ene kan uppfattas som bakgrund för någon annan. För varje lärandeobjekt finns flera kritiska 
aspekter som måste urskiljas och jämföras. När relationen mellan de kritiska aspekterna 
framträder ökar förståelsen för lärandeobjektet som helhet (Marton & Morris, 2002). En aspekt 
blir möjlig att urskilja först när den blir föremål för en variation. Om vi tillexempel endast kände 
till en sorts blomma skulle det inte vara möjligt att känna igen t.ex. en prästkrage utan vi skulle 
bara se att det var en blomma. När vi upplever en variation av olika blommor kan vi urskilja 
skillnaderna och likheterna mellan dem och ju fler olika blommor vi blir medvetna om desto fler 
kan vi urskilja (Carlsson, 2002). 
 

Variationsmönster 

Variationsmönster är de mönster i undervisningssituationen som lyfter fram lärandeobjektets 
kritiska aspekter och gör dem synliga för eleven. Genom att variera vissa aspekter mot en 
invariant bakgrund kan ett begrepp framträda tydligare. Exempelvis kan begreppet 'äpple' som 
behandlades i Vikströms exempel tidigare framträda genom att visa olika äpplen; röda och gröna 
och begreppet 'frukt' kan urskiljas genom erfarenheter av varierande exempel på frukter; äpplen, 
päron och bananer. 
 

Det hierarkiska utfallsrummet 

Inom fenomenografin och variationsteorin ställer man sig frågan; på vilka olika sätt kan just det 

här erfaras? Detta leder till att man inte studerar individens sätt att erfara något utan inriktar sig 
på en grupp av människor och deras kvalitativt skilda sätt att beskriva ett fenomen (Vikström, 
2005). Det hierarkiska utfallsrummet utgörs av det totala antalet kvalitativt skilda sätt på vilka en 
undersökningsgrupp förstår ett fenomen (Marton & Booth, 2000). Ett av fenomenografins och 
variationsteorins grundantaganden är att de kvalitativt olika sätt på vilka människor erfar ett 
fenomen kan ordnas hierarkiskt. Ju mer komplex förståelsen är desto högre hierarkisk nivå har 
den. Den mest komplexa förståelsen innebär att flera aspekter av fenomenet urskiljs samtidigt 
och innefattar även mindre komplexa sätt att förstå samma fenomen (Vikström, 2005). Det är 
utifrån dessa utfallsrum som vi har beskrivit elevernas förståelse i denna studie. Variationsteorin 
har använts som ett redskap för att förstå vad som är möjligt att lära i en viss situation. Det som 
har undersökts är elevers beskrivningar om olika naturvetenskapliga fenomen. Vikström skriver 
vidare att vi enligt Marton inte kan undersöka hur någon verkligen förstår eller tänker eftersom vi 
bara kan ta del av personernas utsagor och beskrivningar. 
 

Att göra lärandet möjligt 

Enligt variationsteorin är det lärarens uppgift att göra det möjligt för eleverna att urskilja de 
skillnader som behövs för att åstadkomma ett visst sätt att se på det som avses att lära (Vikström, 
2005). Först när skillnaderna framträder kan eleverna urskilja de olika aspekterna från 
lärandeobjektets andra delar, känna igen dem och relatera dem till andra kunskaper som eleven 
redan har. Variationsteorin är dock inte en metod som säger att det finns ett orsak- verkan 
samband mellan undervisningens utformning och elevers lärande utan det handlar om att ge 
eleverna möjligheter till lärande (Marton & Booth, 1997). Det är sedan upp till den enskilda 
eleven att värdera och reflektera aspekterna för att sedan förkasta eller ta till sig av den nya 
kunskapen. Men för att vi alls ska kunna lära oss något nytt måste vi erbjudas möjligheter att se 
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skillnaderna (Carlsson, 2002). Och även om lektionen är upplagd på ett sådant sätt att den visar 
de variationer som behövs för att urskilja ett visst lärandeobjekt är det mycket troligt att det som 
eleverna får möjlighet att lära sig eller det som eleverna verkligen lär sig skiljer sig från lärarens 
ursprungliga tanke (Vikström, 2005).  
 

Språkets betydelse för begreppsbildning 
Både socialkonstruktivismen och variationsteorin lägger stor vikt vid språket och det sociala 
samspelet. Barn lär sig om världen genom att använda språket. Språket är avgörande för hur 
elevernas medvetande struktureras och det språk som läraren och eleven använder är av kritisk 
vikt för vilka distinktioner som görs i relation till lärandeobjektet. (Vikström, 2005)  
 
Enligt Dimenäs och Sträng-Haraldsson (2005) är språket ett viktigt medel för eleven när denne 
ska reflektera över och diskutera nya erfarenheter som gjorts. Vygotskij menade att genom att 
kommunicera med andra utvecklar barnet fungerande redskap för både den inre monologen och 
sitt reflekterande, det vill säga ett förhållande mellan tanke och språk (Ibid.).  
 
För att vi ska kunna beskriva världen runt om kring oss är det bra om vi har en uppsättning 
begrepp som vi kan använda för att orientera oss i omvärlden och försöka förstå och förklara 
olika fenomen. Dessa begrepp byggs upp utifrån våra individuella upplevelser och är därför 
oprecisa och subjektiva. Begreppsbildningen sker genom att barnet kommer i kontakt med ett 
visst objekt eller fenomen. Genom att lyssna på andras benämningar eller förklaringsmodeller av 
objektet eller fenomenet bygger barnet upp en egen tolkning av begreppet. Alltså lär sig barnet 
genom att först imitera för att sedan göra egna tolkningar och av begreppet. (Dimenäs & Sträng-
Haraldsson, 2005) 
 
Vikström (2005) skriver med referens till bland andra Marton, Tsui och Mok att en lärares frågor 
både kan vidga och begränsa elevernas möjligheter till lärande. Genom att ställa frågor kan 
läraren hjälpa eleverna att urskilja kritiska aspekter och att fokusera på olika aspekter samtidigt. 
Om frågorna är slutna kan de dock resultera i att eleven endast engagerar sig i gissningsförsök 
och därmed minskar möjligheterna till lärande.  
 

Barns förståelse av kemiska processer 
Det har genomförts ett flertal studier, som sammanfattas av bland andra Driver (1994) och 
Andersson (2001), kring hur elever i olika åldrar förstår begreppen fasförändring, lösning, 
kemiska reaktioner samt materia och dess bevarande. I detta avsnitt görs en sammanfattning av 
hur elever, enligt de studierna, förstår dessa begrepp och konserveringen av materia. 
 
Andersson (2001) skriver att undersökningar som gjorts pekar på att det inte är så lätt för elever 
att förstå materiens kemiska och fysiska förändringar. Detta beror på att skolans undervisning 
utspelar sig på två plan, det observerbara makroskopiska planet och det mikroskopiska atomära 
planet. Atomer och molekyler får ofta makroskopiska egenskaper av eleverna. De kan tillexempel 
tro att när vattnet är varmt blir även atomerna varma eller att atomerna har samma form eller färg 
som ämnet de bygger upp. Det är även svårt för elever att förstå att allting verkligen är atomer. 
Många elever anser istället att atomer och molekyler är något som finns i ämnen ungefär ”som 
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russin i en kaka”. Detta kan ses som en konflikt mellan vardags- och naturvetenskapligt tänkande. 
Eleverna känner till att det finns atomer och molekyler men har svårt att acceptera att till exempel 
bordet är gjort av dessa eftersom bordet rent uppenbart är gjort av trä. I en undersökning fick 
elever i årskurs sju, åtta och nio som uppgift att stryka under vad de ansåg vara materia på en 
lång lista. Ca 60 % av eleverna ansåg att atomer och molekyler inte var materia eftersom de 
varken går att ta på eller väga. 
 

Fasförändring 

Vid en israelisk undersökning fick elever i åldern 5-11 år frågan om vad som hände med vatten 
som spillts på golvet och efter ett tag inte längre fanns kvar. I åldern 5-6 år svarade de flesta att 
vattnet hade försvunnit medan 7-8 åringarna sa att vattnet trängt ner i golvet genom springor och 
osynliga hål. Skillnaden på svaren var att de äldre barnen konserverade vattnet som sådant. Vid 
9-10 års ålder svarade de flesta att vattnet avdunstade till ånga som spreds i luften. Detta svar 
betydde dock inte att de äldre barnen bevarade massan och det var vanligt att även de menade att 
gas inte hade någon vikt eller vattenångan var lättare än vattnet i flytande form. Vid en annan 
israelisk undersökning visade det sig att barnen hade svårare för att förstå avdunstning än 
kokning som de hade lärt sig vid ett tidigare skede. (Andersson, 2001) 
 
Av de tre faserna, fast, flytande och gas är gas det som är mest svårförståeligt för barn. Detta 
beror på att gas ofta kopplas samman med något som är giftigt eller skadligt på något sätt som till 
exempel avgaser. Därför är det svårt för eleverna att förstå att luft är en gasblandning eftersom 
luft ofta kopplas ihop med andning och liv. (Driver, 1994) 
 

Lösning 

Vid olika undersökningar har det visat sig att det finns många skilda sätt på vilka barn uppfattar 
lösning. Upp till åtta års ålder handlar barnens förklaringar oftast om att det som löses ”bara far”, 
försvinner, smälter bort, löses upp eller förvandlas till vatten. Äldre barn kan säga att sockret far i 
mindre och mindre bitar medan några få har molekylbegreppet och säger att sockermolekylerna 
lägger sig mellan vattenmolekylerna. Ungefär 67 % av åttaåringarna ansåg att ämnena 
konserverades på något sätt men när det ställdes frågor kring lösningens vikt var det bara 
omkring 50 % som ansåg att sockret vägde någonting i lösningen. De som inte konserverade 
sockrets massa sa att sockret hölls uppe av vattnet vilket gjorde att det inte vägde någonting 
eftersom det inte trycktes ner mot vågen. Efter 12 års ålder har många elever, men långt ifrån 
alla, utvecklat större förståelse för vikt och materia och konserverar då dessa två. (Driver, 1994) 
 

Materia och kemiska reaktioner 

Ett flertal studier har enligt Driver (1994) visat att elevers förmåga att förstå kemisk eller fysisk 
förändring bestämmer om de konserverar materien under förändringen. Elever som tror att 
materia kan försvinna konserverar inte massan. Elevernas föreställning om materiens fysiska 
tillstånd påverkar även hur de tolkar fysisk förändring. Elever som anser att gaser är viktlösa har 
tillexempel inte förmåga att konservera massa i de reaktioner där gas ingår. Elevers idéer om 
konservering verkar också vara influerade av om de ser materia som kontinuerlig eller 
ickekontinuerlig. Även om elever har förmågan att bevara massan när de i förväg ser materia som 
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oförstörbar kan deras förmåga att bevara massan gå förlorad om de ställs inför nya kemiska 
reaktioner. Detta sker t.ex. när elever föreställer sig spridning av materia där varje atom har en 
försumbar vikt. 
 
Inom naturvetenskapen kan inte materia försvinna eller nyskapas. Massan i ett slutet system 
bevaras även om systemet genomgår transformationer. Det har visat sig att elever i 12-15 års 
ålder har svårt att skilja mellan materiellt och immateriellt, de kan till exempel anse att värme har 
vikt medan gaser inte har det. Materiemängden bevaras inte alltid och de kan till exempel tänka 
sig att bensin brinner upp och försvinner (Andersson, 2001). I Naturfagenes didaktik 
(Holgersson, 2004) skriver Svein Sjöberg att just förbränning är svårt för många elever att förstå 
och många anser att bränslet brinner upp och försvinner eller går upp i rök när det som egentligen 
sker är att ett ämne reagerar med syre och en omgruppering av atomer och molekyler sker. Detta 
motiverar att massans bevarande diskuteras vid praktiskt taget varje experiment i kemi och fysik. 
Detta är även viktigt kring arbetet för en hållbar utveckling, eftersom det innebär att eleverna lär 
sig att man inte gör sig av med sopbergen genom att bränna upp dem (Andersson 2001). 
 
 

Syfte 
Genom att studera betydelsen av undervisningens utformning vill vi undersöka vad i den 
naturvetenskapliga undervisningen som möjliggör lärandet för elever. 
 
 

Metod 
 
 

Learning study 
Den metod som använts i denna studie för att undersöka hur lärandeobjektetet behandlas i 
klassrummet är en s.k. learning study. Tidigare försök har gjorts att översätta termen 
(Brännholm-Eriksson & Öqvist, 2005) men då den direkta översättningen av varje ord för sig: 
”Lär studie” inte anses som någon komplett översättning väljer vi att även i fortsättningen 
använda ordet learning study.   
 
En learning study är ett systematiskt försök att uppnå ett utbildningsmål samtidigt som man lär av 
det försöket. Först och främst gör försöket lärande möjligt för eleverna men även lärarna har 
möjlighet att inhämta kunskaper dels från erfarenheter från själva studien men även genom att 
läsa litteratur, prata med kollegor och elever. 
 
Learning study har sitt ursprung i en japansk lektionsstudie; ”lesson study”. Skillnaden mellan 
ursprungsversionen och en learning study är att lektionerna i learning study är baserad på en 
fenomenologisk och variationsteoretisk grund (Marton och Tsui, 2004). En learning study 
genomförs i följande cykliska steg: 
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1. Ett lärandeobjekt, alltså de kunskaper eller färdigheter som ska utvecklas, väljs ut och 
definieras.  

2. Forskaren undersöker elevernas förkunskaper om det tänkta lärandeobjektet. 
3. Lektionen eller lektionerna planeras i detalj med utgångspunkt i elevernas förförståelse, 

lärarens tidigare erfarenheter av att jobba med det tänkta lärandeobjektet samt litteratur 
inom ämnet. Fokus ligger på att göra det möjligt för eleverna att utveckla sina färdigheter 
eller sina kunskaper om ämnet. 

4. Lektionen eller lektionerna genomförs utifrån planeringen. 
5. Lektionen/lektionerna utvärderas för att undersöka i vilken utsträckning eleverna har 

utvecklat de tänkta kunskaperna eller färdigheterna. Man får nu reda på vad det erfarna 
lärandeobjektet var. 

6. Tillvägagångssättet, lärandeobjektet, metoderna som använts och resultatens som nåtts 
dokumenteras och utvärderas (Marton & Tsui, 2004). 

 

Genomförande 

Val av undervisningsstoff 

Undervisningsstoffet valdes utifrån kursplanen i Kemi. Under rubriken ”Mål att sträva mot” står 
att skolan i sin undervisning i kemi skall sträva efter att eleven beträffande natur och människa 
”utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning” 
(Skolverket, 1996, s.21). Utifrån detta citat valde vi materiens oförstörbarhet som föremål för vår 
undervisning. 
 
Under målen som eleverna ska uppnå i slutet av femte skolåret står det även att; Eleven skall ”ha 
kunskap om begreppen fast, flytande form, gasform samt kokning, avdunstning, kondensering 
och stelning, ” samt ”känna till några slags lösningar och blandningar”.  
 
Genom att undervisa eleverna om lösningar, fasförändringar och kemiska reaktioner ville vi 
uppnå kursplanens mål att sträva mot: "förståelse av materiens oförstörbarhet”. (Skolverket, 
1996, s 22) 

Gruppindelning 

Undersökningen utfördes i den femteklass där vi gjorde vår verksamhetsförlagda utbildning. 
Klassen bestod av 23 elever och delades i tre grupper eftersom vi ansåg att ett 
undersökningsmaterial med hela klassen skulle bli för stort att hantera. Grupp I och II kom att 
delta i undersökningen och grupp III delgavs, för rättvisans skull, liknande undervisning om 
lärandeobjektet som de andra grupperna vid ett separat tillfälle. 
 
Vi bestämde att ca 5 elever vid varje undervisningstillfälle var ett lämpligt antal personer för vår 
studie. Förförståelseintervjuerna gjordes med hela klassen på 23 elever. Efter 
förförståelseintervjuerna valdes sex elever ut vars svar vid intervjuerna representerade det 
hierarkiska utfallsrum som fanns i klassen. Dessa sex elever utgjorde grupp I. En grupp med 
elever som gett liknande svar vid förförståelseintervjuerna valdes ut och bildade grupp II. 
Slumpen gjorde att könsfördelningen i grupperna blev hälften pojkar och hälften flickor. I vår 
learning study genomfördes steg 3-6 två gånger för att kunna få möjlighet att jämföra de två 
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undersökningsgrupperna med varandra och utvärdera resultatet från dessa jämförelser. För att 
kartlägga elevernas för- och efterförståelse använde vi oss av intervjuer. Analysen av 
variationsmönstren gjordes utifrån den videofilmade undervisningen. 
 
Vid urvalet togs viss hänsyn till personkemin i gruppernas komposition. Eftersom syftet med 
studien inte var att se hur eleverna interagerar med varandra samt att vi på förhand visste att 
några elever har problem att samarbeta kunde slumpen inte helt få avgöra gruppernas 
sammansättning.  

 

Vår ”Learning study”  

1. Det lärandeobjekt som valdes ut var materiens oförstörbarhet. För att förstå det måste 
eleverna känna till vad som istället sker när något ser ut att försvinna, därför inriktade vi 
oss mot tre begrepp; fasförändring, lösning och kemisk reaktion. 

2. Individuella förförståelse intervjuer genomfördes. Dokumentationen skedde med 
bandspelare eller minidisc. 

3. Det två grupperna valdes ut. Utifrån förförståelseintervjuerna samt böcker i Kemi 
planerades lektion I. 

4. Undervisningen genomfördes med grupp I. Linnea höll i undervisningen och Anette 
filmade. 

5. Eleverna i grupp Ι intervjuades enskilt ännu en gång för att undersöka vad det erfarna 
lärandeobjektet var. 

6. Utifrån filmen utvärderades lärandeobjektet med avseende på hur de kritiska aspekterna 
lyfts fram. Med efterförståelseintervjuer undersöktes hur elevernas förståelse för 
lektionens innehåll hade förändrats. Utfallet av lektion I låg sedan till grund för 
planeringen av lektion II. 

 
Steg 3-6 upprepades: 
 
3. Lektion II planerades grundligt utifrån de upptäckter vi gjorde vid utvärderingen av 

lektion ett. Målet var att eleverna i grupp II skulle få ännu bättre möjligheter att se de 
kritiska aspekterna och erfara lärandeobjektet än grupp I haft. 

4. Undervisningen genomfördes av Anette och Linnea filmade. 
5. Efterförståelseintervjuerna genomfördes med alla i grupp ΙΙ. 
6. Resultatet från lektion II sammanställdes och jämfördes med resultaten från lektion I. 

 

Videofilmning 

För att kunna filma elever under 18 år krävs skriftligt tillstånd från föräldrarna. Detta 
införskaffades innan undersökningen påbörjades och alla 23 elever fick tillstånd och var således 
möjliga att ta med i undersökningen. 
 
Att veta vilken avsikt filmaren hade när han eller hon filmade är avgörande inte minst vid 
analysen (Pramling-Samuelsson & Lindahl, 1999). I en artikel i Pedagogisk forskning i Sverige 

(2003) redogör Heikkilä och Sahlström för metodiska variationer vad gäller bildfokus och 
ljudupptagningar vid videoobservationer gjorda i förskolan. Vi ville att fokus skulle ligga på vad 
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läraren sade och gjorde för att förklara olika vetenskapliga fenomen för eleverna, det vill säga hur 
lärandeobjektet gjordes synligt för eleverna. Vi ville även kunna observera hur eleverna 
reagerade på det som läraren sade. Därför skedde videofilmningen med två moderna digitala 
videokameror. Detta gjorde att vi kunde filma både den som undervisade och eleverna samt deras 
samtal utan att behöva flytta bildfokus allt för hastigt. Kameran som fokuserade på den som 
undervisade var fast monterad på ett stativ och kameran som observerade eleverna bars av den av 
oss som inte undervisade. Den som filmade kunde således röra sig fritt i rummet och vid behov 
zooma in de elever som pratade eller när eleverna arbetade med något på bordet. För att vara 
säkra på att få en riktigt bra ljudupptagning använde vi även en extern mikrofon som var placerad 
ovanför barnen och ljudet bandades på minidisc. 
 
Även om syftet med videoinspelningar i forsknings- och utvecklingssyfte är att fånga 
verkligheten så orörd som möjligt påverkar forskaren ändå alltid med sin närvaro (Pramling-
Samuelsson & Lindahl, 1999). Vi märkte givetvis att eleverna påverkades av videokameran på 
olika sätt. Några blev ovanligt tystlåtna och andra ville gärna spexa inför kameran men precis 
som Vikström (2005) och andra före henne upptäckte vi att dessa tendenser avtog efter en stund. 
Även den lärare som blev filmad kände en viss nervositet inför att bli filmad innan lektionen men 
vi kände båda att detta avtog efter några minuter när man blivit varm i kläderna.  
   
Pramling–Samuelsson och Lindahl (1999) anser att den viktigaste skillnaden mellan 
observationer med video och observationer med papper och penna är att videokameran registrerar 
mycket mer än en observatör kan göra. En videoobservation ger fylligare och fler data som ofta 
är mer fokuserade på själva forskningsfenomenet och videofilmaren kan följa ett skeende utan att 
behöva se ner i ett block för att anteckna. En traditionell observation kan heller aldrig återses utan 
finns endast i observatörens tankar och anteckningar medan en videoobservation kan återses gång 
på gång, både av observatören själv och av andra medbedömare. För att ytterligare förtydliga vad 
som sker och vad som sägs under lektionerna har vi i efterhand transkriberat filmerna. Vi har i 
löpande text beskrivit vad som händer på filmen, vad eleverna jobbade med, vad läraren gör och 
vilket arbetsmaterial som används. Mellan de textavsnitt som beskriver detta har den dialog som 
förs ordagrant återgivits.  
 

Intervjuerna 

För att ta reda på elevernas för- och efterförståelse för det behandlade ämnet använde vi oss av 
halvstrukturerade intervjuer. Detta innebar att alla intervjupersoner fick likartade frågor vilket 
gav möjlighet att jämföra deras svar med varandra. Frågorna hade inte någon bestämd 
ordningsföljd och det var upp till den som intervjuade att komma på följdfrågor eftersom dessa 
måste anpassas till det som eleverna sade. Följdfrågor används för att få ett större djup i elevernas 
svar (Kvale, 1997). 
 
Eftersom vi sökte svar kring hur eleverna uppfattade ett visst begrepp valde vi att ställa relativt 
slutna slutna. Detta innebär att den som intervjuas inte har möjlighet att svara på frågan med 
någonting som egentligen ligger utanför ämnet utan är relativt styrd till ett specifikt ämne. Krag -
Jacobsen (1993) skriver att det kan vara svårt att ställa lagom slutna frågor så att eleven inte bara 
ger ja eller nej svar utan att elevernas tankar verkligen kommer fram. I bilaga 1 finns de 
intervjufrågor som ställdes. 
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Vi valde att banda intervjuerna med bandspelare eller minidisc. Att spela in menar Doverborg & 
Pramling (1985) är det bästa sättet att dokumentera intervjuer eftersom det är näst intill omöjligt 
att hinna skriva ner allt som sägs och samtidigt kunna koncentrera sig på barnet och dess tankar. 
Till fördelarna med inspelningar hör även att man kan lyssna upprepade gånger på tonfall och 
ordval och dessutom skriva ut intervjun och läsa vad som sägs ordagrant. Att lyssna till 
inspelningen leder även till att intervjuaren har möjlighet att lära av de misstag som han eller hon 
gör (Trost, 2005). 
 
Krag- Jacobsen (1993) skriver att man ofta brukar hävda att den som blir intervjuad blir nervös 
av bandspelaren. Givetvis kan det vara på det sättet men att oftast handlar det inte om 
bandspelaren utan att det är intervjuaren som skapar nervositet, inte de hjälpmedel som denne 
använder sig av (Ibid.). För att eleverna inte skulle känna sig illa till mods gick vi i god tid innan 
igenom varför vi genomförde intervjuerna och att undersökningen i sin helhet inte var till för att 
granska eleverna utan snarare oss som blivande lärare. Några av eleverna var nervösa innan och 
därför tog vi oss tid att sitta med dem och svara på de frågor de hade. Vi berättade även om 
elevernas anonymitet och att det bara var den som intervjuade som skulle lyssna på bandet enligt 
rekommendationer av Trost (2005). Vi började med intervjuerna först när vi jobbat med klassen i 
närmare två veckor. Detta gjorde att det fanns ett visst förtroende mellan oss och eleverna och på 
så sätt minskade den nervositet som kan uppkomma vid bandade intervjuer och detta gav bättre 
förutsättningar för att intervjuerna skulle lyckas. Doverborg skriver:  

 
”Beroende på det sociala kontrakt som vi har lyckats skapa får vi ut olika information av barnet. Har 
man lyckats få god kontakt med barnet finns det större förutsättningar för att det berättar och delar 
med sig av sina tankar.” (Doverborg & Pramling, 1985, s 27). 

 
Även om man har en bra relation till den som ska intervjuas finns det alltid möjlighet att en viss 
nervositet uppstår (Trost, 2005). Krag- Jacobsen (1993) skriver att ett av de största problem man 
stöter på när man ska intervjua barn är en tendens att de blir väldigt självmedvetna och generade. 
Detta yttrar sig ofta i att de praktiskt taget blir handlingsförlamade och svarslösa. 
 
I Att förstå barns tankar skriver Doverborg & Pramling (1985) att det är viktigt att man väljer ut 
en lugn plats där elever eller lärare inte kommer springande eftersom eleverna då lätt tappar 
koncentrationen och intresset. Vi försökte att alltid sitta på en ostörd plats men eftersom 
intervjuerna pågick under skoldagen hade vi inte möjlighet att använda samma lokal för alla 
intervjuer utan fick använda den lokal som för tillfället var ledig. Eleverna känner till skolan väl 
och är vana att jobba i alla utrymmen som varit aktuella för oss och därför kändes miljöerna ändå 
avslappnade och trygga.  
 
Varje intervju tog ca 5-10 minuter vilket gjorde att eleverna kunde behålla koncentrationen under 
hela intervjun. Trost (2005) skriver i Kvalitativa intervjuer att många barn har svårt att sitta stilla 
och koncentrera sig under längre tid och därför är det bättre att göra korta intervjuer när det gäller 
barn. 
 
Vid alla intervjuerna använde vi oss av artefakter, alltså konkreta stöd till frågorna i form av olika 
föremål. Syftet med artefakterna var att underlätta för eleven att uttrycka sig, att förstå vad 
intervjuaren var ute efter eller att komma ihåg, något som stödjs av Doverborg & Pramling 
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(1985). Artefakterna vi använde var: ett glas med vatten, strösocker, ett värmeljus och en 
glasburk att täcka över detta med.  
 
 

Resultat 
 
 
Vissa delar av genomförandet i vår studie är ett resultat av tidigare steg i undersökningen. För att 
ge läsaren en kronologisk överblick över arbetet valde vi att infoga dessa delar av genomförandet 
i resultatdelen. Först redovisas resultaten av förförståelseintervjuerna i form av betänkande inför 
lektion I. Sedan kommer en beskrivning av hur lektion I gick till och en analys av denna. Därefter 
följer förändringar inför, genomförande och analys av lektion II varefter vi jämför lektion I och 
lektion II. Därpå beskrivs de kategoriseringar som gjorts utifrån för- och 
efterförståelseintervjuerna och en jämförelse mellan gruppernas utveckling utifrån 
kategoriseringarna. Till sist kommer en jämförelse gällande språket som används vid de båda 
lektionstillfällena. Alla namn som förekommer är fingerade för att värna om elevernas 
anonymitet.  
 

Betänkande inför lektionstillfälle I 
Vårt mål med undervisningen var att visa eleverna att det finns tre olika varianter på hur materia 
kan förändras utan att försvinna; fasförändring, lösning och kemisk reaktion. Vi ville variera 
dessa tre begrepp genom att visa att fasförändring kan ske med många olika ämnen, att lösning 
ser olika ut beroende på de inblandade ämnenas egenskaper och att det finns olika sorters 
kemiska reaktioner.  
 
Vid förförståelseintervjuerna upptäckte vi att många av barnen hade ett vagt materia begrepp. 
Alla hade hört talas om atomer och många kände igen ordet molekyler men de kunde inte 
förklara vad det var. När vi skulle förklara vad som händer med ämnen när de slutar att synas 
men ändå inte försvinner var vi tvungna att gå ner på atomär nivå. Därför ansåg vi att lektionen 
skulle innehålla en kort repetition om vad atomer och molekyler är. Vi valde att göra detta genom 
att låta eleverna göra modeller av väte och syreatomer i playdoo-lera, som sedan sattes samman 
till vattenmolekyler. Dessa användes senare i undervisningen som modeller för att visa vad som 
händer med molekylerna vid fasförändring. 
 

Lektionsgenomförande lektion I 
Lektion I genomfördes av Linnea. Hon började lektionen med att prata om atomer och molekyler, 
att det är byggstenar som bygger upp vår värld. Sedan gick hon vidare och visade fasförändring 
genom att smälta is till vatten och sedan låta vattnet avdunsta till vattenånga. Som variant till 
detta användes stearin som smältes och T-röd som förångades. Vidare förklarades vad som 
händer på molekylär nivå när man löser socker i vatten och detta jämfördes med att lösa 
karamellfärg i vatten. Efter detta visade Linnea en kemisk reaktion genom att elda stålull. En 
annan kemisk reaktion som togs upp var det brinnande stearinljuset. För utförligare 
lektionsbeskrivning se bilaga 2.  
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Analys av lektion I 
Vid analysen av filmen upptäckte vi att begreppen lösning, fasförändring och kemisk reaktion 
behandlades utan att vi jämförde likheter och skillnader mellan dem. Detta gjorde att lektionen 
behandlade olika punkter och sedan lämnade dessa utan att knyta samman de olika delarna. 
Lektion I hade till stor del fokus på atomer och molekyler och detta kom att bli det erfarna 
lärandeobjektet. Meningen med experimenten som handlade om fasförändring försvann i allt prat 
om vatten och vattnets beståndsdelar och kom istället att handla om vatten. Under lektionen 
uttryckte sig eleverna flera gånger på ett sätt som vi tolkat som att de tror att molekyler är 
partiklar som finns i vatten, inte att vatten är molekyler. Eleverna verkade inte heller förstå att 
atomer väger något eftersom de är så små att de inte syns. Eventuellt kan detta även hänga 
samman med att eleverna inte förstod att saker är atomer utan att de trodde att atomer finns i 
saker, något som även bekräftas av svaren vi fick vid efterförståelseintervjuerna.  
  
Att förstå vad som hände med sockerkornen när socker löstes i vatten var inga problem för 
eleverna. Vad som däremot vållade huvudbry var att sockret fortfarande vägde något fast det 
löstes upp till små molekyler. Under lektionen säger Lena: 
 

Linnea: 211 gram vägde vattnet och sockret vägde 5 gram. Och 211 gram plus 5 gram blir 216 gram, 
precis som Rickard sa. 
Lena: Men jag tror… 
Linnea: Även om sockret inte syns här så finns det ju faktiskt kvar. Och det väger precis lika mycket 
eftersom atomer väger och det har inte försvunnit några atomer härifrån… 
Lena: Så det väger 211, eller? 
Linnea: 216 gram ska det väga. 
Lena: Varför det? Dom väger ju ingenting… 
 

Linnea uppfattade inte Lenas fråga och följde därför inte upp den. Vid efterförståelseintervjuerna 
var det även andra elever som visade att de inte hade köpt Linneas förklaring om att 211 gram 
vatten plus 5 gram socker blir 216 gram. 
 
Lektion I innehöll i stort sett bara muntliga genomgångar av vad som sker på atomär nivå vid den 
fysiska eller kemiska förändring som visades i experimenten. Vid ett samtal med klassens lärare 
påpekade hon att många av eleverna har svårt att uppfatta muntliga genomgångar och 
instruktioner. Hon gav därför som förslag att vi skulle införa någon form av visuellt stöd för att 
hjälpa eleverna, tillexempel någon form av modeller eller skrift på tavlan.  
 
Efterförståelseintervjuerna visade att eleverna hade förstått att vattnet förångades och att 
vattenmolekylen inte förändras när det sker. Däremot verkade det inte som att eleverna hade 
förstått att avdunstning kan ske i rumstemperatur; de kopplade inte samman vattendroppen på 
bordet med experimentet där vi kokade vatten. 
 
Vid lektion ett hade vi ett exempel där vi ville visa på fasförändring genom att smälta stearin. När 
det experimentet genomfördes kom eleverna med många frågor om vad som händer när stearin 
brinner. Detta uppmärksammades inte av Linnea vid detta tillfälle eftersom hon visste att 
eleverna skulle få svar på detta längre fram när hon skulle tända ett ljus och prata om detta. Men 
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ingen av eleverna visar vid efterförståelseintervjuerna att de har någon större förståelse för vad 
som händer när ett ljus brinner och att de kunde koppla ihop de två experimenten med stearin.  
 
Vid efterförståelseintervjuerna fick eleverna frågan om vad det var som Linnea hade velat att de 
skulle förstå under lektionen. Bara en hade uppfattat att det handlade om att ingenting försvinner, 
alla andra svarade att det handlade om atomer och molekyler vilket visar på att detta var det 
erfarna lärandeobjektet för de flesta eleverna.  
 

Förändringar inför lektion II 
Den största förändring vi ville åstadkomma inför lektion II var att göra lektionen mer 
sammanhängande och göra det avsedda lärandeobjektet tydligare. Detta gjorde vi genom att göra 
en tydligare inledning där vi pratade om vad vi skulle ägna tiden till; vi presenterade 
experimenten och pratade om de fysiska och kemiska förändringar materia kan genomgå utan att 
förstöras. Ordningen för experimenten förändrades för att kunna göra tydligare jämförelser 
mellan dem. T-röds experimentet utökades med att eleverna även fick elda T-röd för att de skulle 
kunna jämföra avdunstning och förbränning med ett och samma ämne. Detta jämfördes senare 
även med förbränning av stålull och avdunstning av vatten. Experimentet med ljuset under 
burken togs bort och istället kombinerade vi förbränning av stearin med fasförändring av stearin. 
Detta gjorde vi för att eleverna skulle se att de kan hänga ihop men att det finns en skillnad 
mellan fasförändring och förbränning. För att förtydliga det som händer på atomär nivå införde vi 
bilder och skriftligt stöd på tavlan. Som komplement till atommodellerna av playdoo infördes 
pappersmodeller med magneter som kunde visas på tavlan. Med hjälp av dessa såg vi bättre 
möjligheter att kunna förklara hur koldioxid och vatten bildas när stearinljuset samt T-röden 
förbränns. 
 
Vid kokningen av vatten ville vi förtydliga att ångan åker upp i luften och att det fortfarande är 
vatten genom att ”fånga” den på ett glas. Vi ville även att eleverna skulle förstå att avdunstning 
kan ske vid lägre temperaturer genom att jämföra det som händer när vatten kokar och när en 
vattendroppe på bordet torkar.  
 
När vi löste sockret i vattnet under lektion I försökte vi förtydliga vad en lösning är genom att 
blanda karamellfärg i vattnet. Detta hade inte den effekt vi hade önskat. Vid lektion II visades 
detta med socker och ärtor istället. En burk fylldes med ärtor och det såg då ut som att burken var 
full men trots detta kunde vi hälla på mycket socker som lade sig i tomrummen mellan ärtorna. 
Detta hoppades vi skulle förtydliga sockermolekylerna lägger sig i tomrummen mellan 
vattenmolekylerna och att sockret fortfarande har en vikt när det är löst. 
 
När förändringarna inför lektion II gjordes var vi även överens om att försöka göra lektion II 
något kortare än lektion I för att eleverna inte skulle hinna bli så trötta. Vi införde även en 
avslutande sammanfattning som repeterade vad lektionen handlade om och anknöt till 
inledningen för att åter förtydliga det avsedda lärandeobjektet.  
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Lektionsgenomförande lektion II 
Lektion II hölls av Anette. Hon började med att prata om att saker inte kan försvinna utan att det 
istället sker förändringar med materian som gör att vi inte kan se den. Sedan presenterade hon de 
begrepp som lektionen skulle handla om samt de experiment som skulle genomföras. Efter detta 
gjordes en kort genomgång av vad atomer och molekyler är samt att de väger trots att de är så 
små. Experimenten gjordes sedan i följande ordning: 
 

• Förbränning av stålull 
• T-röd förbränns/ T-röd förångas 
• Smälter is/ Förångar vatten/ Kondenserar vatten 
• Smälter stearin/ Förångar stearin/ Förbränner stearin 
• Löser socker i vatten och väger  
• Droppar vatten på bordet för att visa att det kan avdunsta vid rumstemperatur 

 
I samband med varje experiment användes någon modell för att visa det som sker på atomär nivå. 
Efter varje experiment sattes en bild som representerade experimentet upp på tavlan bredvid det 
begrepp som behandlats. Lektionen avslutades med en sammanfattning av begreppen. Vid 
sammanfattningen av begreppet lösning visade Anette burken med ärtor och socker för att 
förtydliga sockrets lösning i vatten. För utförligare beskrivning av lektionen se bilaga 2.  
 

Jämförelse mellan lektion I och II 
Det innehåll som vi hade för avsikt att undervisa var före de båda lektionerna ganska lika. 
Upplägget, våra personligheter och elevernas intressen gjorde dock att lektionerna blev väldigt 
olika. Anette använde språket på ett annat sätt i sin lektion. Hon använde de naturvetenskapliga 
termerna betydligt oftare än Linnea som tenderade att i större utsträckning använda ett förenklat 
språk istället för de riktiga termerna. I grupp II fanns elever med naturvetenskap som 
specialintresse vilket i hög grad präglade Anettes undervisning. 
 
Introduktionen på lektionerna ser helt olika ut. Linnea börjar med att presentera atomer och deras 
oförstörbarhet för att komma till att allt är gjort av atomer och därför kan ingenting försvinna. 
Anette säger att saker kan förändras med inte försvinna och presenterar på vilka olika sätt 
förändringarna kan ske. Elevernas i grupp I blev väldigt intresserade när Linnea började prata om 
atomer och ställde många frågor. Detta gjorde att Linnea ”fastnade” vid atomerna medan Anette 
kunde gå vidare till experimenten ganska snabbt. Första 20 minuterna av lektion I var i princip ett 
samtal om atomer. I lektion II kom det första experimentet efter 9 minuter och samtalet kring 
atomer pågick i större utsträckning kontinuerligt genom hela lektionen.  
 
Lektion II hade mer visuellt stöd på tavlan samt fler variationer (se bilaga 4). De olika begreppen 
och variationerna jämfördes hela tiden med varandra vilket saknades i lektion I. Där behandlades 
varje avsnitt för sig utan koppling vilket gjorde att lektionen inte fick en lika tydlig röd tråd som 
lektion II.  
 
Innan lektion I räknade vi med att den skulle ta ca 40 minuter. Det visade sig att den blev mycket 
längre och bandet i kameran riskerade att ta slut. Därför fick lektion I en ganska stressig 
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avslutning där Linnea inte hade möjlighet att på ett bra sätt förklara vad som händer på atomär 
nivå vid förbränning. Den långa undervisningen gjorde att eleverna blev ganska trötta och 
ambitionen för lektion II var att korta ner tiden. Detta misslyckades totalt och lektion II kom att 
bli ca 90 minuter lång. Tack vare våra tidigare erfarenheter hade vi tagit med extra videoband och 
lektionen fick ta den tid den behövde utan stressigt avslut. Dessutom hade eleverna i grupp II 
lunch efter halva tiden vilket gjorde att de fick möjlighet att hämta nya krafter.  
 

Kategorisering 
Utifrån för- och efterförståelseintervjuerna har elevernas olika sätt att förstå (A) Materiens 
byggnad, (B) fasförändring, (C) lösning och (D) kemisk reaktion generaliserats och 
kategoriserats. I detta avsnitt kommer först en beskrivning av de kategorier som vi gjort. 
Begreppen behandlas ett och ett och efter varje begrepp kommer först en sammanställning av det 
hierarkiska utfallsrummet och sedan en sammanställning och jämförelse av gruppernas förståelse. 
 

A. Materiens byggnad 

För att eleverna skulle kunna få förståelse för materiens oförstörbarhet antogs att förståelsen för 
materiens beståndsdelar var central. I undersökningen identifierades tre olika synsätt att förstå 
detta; (A1) Känner till orden men saknar begrepp, (A2) Uttrycker att atomer och molekyler är 
byggstenar samt (A3) Uttrycker klart och tydligt att materia är atomer och molekyler. 
  

A1. Känner till orden men saknar begrepp 

Alla elever kände till orden atom och molekyl innan undersökningen i och med att de haft 
naturvetenskapsundervisning under det senaste läsåret. Det var dock långt ifrån alla som hade 
något begrepp om vad atomer och molekyler är. Lars försöker sig inte ens på att förklara vad han 
tror även om han är bekant med orden: 
 

Intervjuaren: - Har du hört talas om atomer? 
Lars: - Jo. 
Intervjuaren: - Vet du vad en atom är? 
Lars: - Mmm, har hört talas om det men jag kommer inte ihåg. 
Intervjuaren: - Kan du beskriva det på nåt sätt? 
Lars: - Nä. 
Intervjuaren: - Okej. Molekyler då? 
Lars: - Molekyler är en sak som består av fem…e, nä…molekyler, är inte det nånting som är som 
några….som gör att det blir……molekyler, nä det vet jag inte heller. 
Intervjuaren: - Mmm. Finns det atomer i glaset? 
Lars: - Ja. 
Intervjuaren: - Finns det molekyler i glaset? 
Lars: - Nä. 
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Alva kommer ihåg att atomer och molekyler finns i olika ämnen och räknar upp en massa saker 
som verkade troliga för henne. Hon säger också att atomer och molekyler är något som finns i 
ämnen: 
 

Intervjuaren: - Har du hört talas om atomer? 
Alva: - Mmm. 
Intervjuaren: - Vad är det för nånting? 
Alva:  - Det är sånt som flyger runt i luften. 
Intervjuaren: - Mmm. Finns det någon annanstans än i luften. 
Alva:  - Marken. Eller i hav…, vattnet! 
Intervjuaren: - I vatten? 
Alva:  - Ja. 
Intervjuaren: - Hur menar du då? 
Alva:  - I vattnet tror jag, om jag kommer ihåg rätt. 
Intervjuaren: - Mmm. Har du hört talas om molekyler då? 
Alva:  - Ja dom, jag tror dom var i jorden eller i… Nä i luften! Eller vattnet. Det var nåt sånt där som 
fröken har pratat om. 

 

A2. Uttrycker att atomer och molekyler är byggstenar 

Flera elever vet efter undervisningen att molekyler är något som bygger upp allting omkring oss. 
Lukas säger: 
 

Intervjuaren: - Vad är en molekyl för något? 
Lukas: - Det är små små små små prickar som bygger upp det här glaset, bordet, ljuset alltihopa. 
Intervjuaren: - Atomer då? 
Lukas: - Det är nå liknande, men det är inte samma sak. 

 
Linus säger ungefär samma sak men med tillägget att atomer gör saker: 
 

Intervjuaren: - Kan du förklara vad en atom är? 
Linus: - Atomer det som finns i allting, som bord och stolar det är det som gör som saker som bord 
och stolar. 
Intervjuaren: - Det som bygger upp saker. 
Linus: - Ja! 

 
Albin vet att ämnen består av atomer och molekyler men han är lite osäker och blandar ihop det 
med andra ord som de har pratat om när de jobbat med naturvetenskap tidigare: 
 

Intervjuaren: - Har du hört talas om atomer och molekyler, vad det är? 
Albin: - Mmm. 
Intervjuaren: - Kan du förklara vad det är för något? 
Albin: - De bygger upp allting som finns. 
Intervjuaren: - Kan du ge exempel, förklara hur du tänker? 
Albin: - Molekyler består av atomer… och så finns det celler… hmm nä men det är ju levande 
varelser. (kommer på sig själv). 
Intervjuaren: - Vattnet då, vad är det gjort av? 
Albin: - Det består av atomer och molekyler. 
Intervjuaren: - Kommer du ihåg vad det heter det som vattnet består av, för jag tror ni har pratat om 
det. 
Albin: - H2O 
Intervjuaren: - H2O ja, vad står H:et för och 2an och O:et för? 
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Albin: - H står för syre, H2 två syre … och väte O 
 

A3. Uttrycker klart och tydligt att materia är atomer och molekyler 

Efter undervisningen visar Albin en mycket större säkerhet och använder orden rätt för att 
förklara begreppen: 
 

Intervjuaren: - Här har jag ju ett glas, vad är det i det glaset? 
Albin: - Atomer och molekyler. 
Intervjuaren: - Vad är atomer för nånting? 
Albin: - Atomer, det bygger upp allting. 
Intervjuaren: - Och molekyler då? 
Albin: - Det är flera atomer bygger en molekyl och molekyler bygger som upp saker. 
Intervjuaren: - Och de speciella vattenmolekylerna, vad heter de? 
Albin: - H2O. 
Intervjuaren: - H2O ja, vad står bokstäverna för? 
Albin: - H är syre och nä H är väte och O är syre. 

 

Sammanställning av gruppernas förståelse för materiens byggnad 

Figur 1 sammanfattar det hierarkiska utfallsrummet. Den visar de olika kategorierna av elevernas 
förståelse för materiens byggnad och dess inbördes hierarkiska förhållande. Kategori A1 
representerar den lägsta hierarkiska nivån och kategori A3 den högsta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A1. Känner till orden 
men saknar begrepp 

A2. Atomer och 
molekyler är byggstenar 

A3. Uttrycker klart och tydligt att 
materia är atomer och molekyler 

Figur 1. 
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Figur 2 beskriver gruppernas förförståelse samt efterförståelse av begreppet ”materiens 
byggnad”. Figuren jämför även grupperna med varandra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. I grupp I har de flesta eleverna utökat sin förståelse från nivå A1 till nivå A2 

efter undervisningen. I grupp II finns även elever på nivå A3 efter undervisningen 

vilket helt saknas i grupp I.  

 

B. Fasförändring 

Anderssons tidigare forskning (2001) visar fyra olika synsätt som elever förstår ämnens 
fasförändring på; förflyttning, transmutering, modifiering och kemisk reaktion. Vid förflyttning 
bevaras ämnet som sådant men det förflyttas till en annan plats. Transmutering innebär att ämnet 
”förvandlas” till ett annat ämne eller att ämnet helt enkelt försvinner. Vid modifiering genomgår 
ämnet en fysisk förändring t ex från att vara i fast form till att bli flytande.  
 
Vi valde att slå ihop förflyttning och transmutering till en kategori. Dessutom tycker vi att 
eleverna uttrycker två varianter på modifiering, en som visar på en förståelse på makronivå och 
en på mikronivå.  
 

B1. Förflyttning och/eller transmutering 

När eleverna fick frågan om vad som händer med en vattendroppe som ligger på ett bord fick vi 
ofta svaret att droppen sjunker in i bordet eller att den helt enkelt försvinner utan närmare 
förklaring. Andreas ger förslag på båda alternativen: 
 

Intervjuaren: Om jag skulle ta en vattendroppe och lägga så här på bordet. 
Andreas: - Mmm. 
Intervjuaren: - Om vi skulle komma hit imorgon… 
Andreas: - Mmm 
Intervjuaren: - …vad har hänt med den vattendroppen då? 
Andreas: - Torkat bort. 
Intervjuaren: - Torkat bort? 
Andreas: - Ja. 
Intervjuaren: - Hur menar du då? 
Andreas: - Men så hära, den försvinner. Eller, det är såhär värme här inne och så försvinner den. 
Intervjuaren: - Försvinner vars? 
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Andreas: - Den försvinner bara, jag vet inte. Den försvinner in här. (pekar på bordsskivan.) In i 
bordet. 
Intervjuaren: - In i bordet? 
Andreas: - Den torkar in… 
Intervjuaren: - Torkar in? 
Andreas: - Ja. Den torkar… 

 

B2. Kemisk reaktion 

Vissa elever har en föreställning om att vattenmolekylen delar på sig när den förångas och bildar 
väte och syre dvs. att det sker en kemisk reaktion. Linus är en av dem: 
 

Intervjuaren: - Om vi gör så här, vi slänger några droppar vatten på bordet och så går vi härifrån och 
så kommer vi tillbaka om några timmar, vad har då hänt med vattnet? 
Linus: - Det har som torkat ut. 
Intervjuaren: - vad menar du med att de har torkat ut? 
Linus: - Det far som iväg, uppåt. 
Intervjuaren: - Vad händer med de där H2O, vattenmolekylerna? 
Linus: - Dom...De delar sig 
Intervjuaren: - Sen far de upp i luften så O:na far för sig och H:na för sig? 
Linus: - Ja! 

 

B3. Modifiering, makronivå 

Modifiering är det rätta begreppet när det gäller vad som händer med ett ämne vid fasförändring. 
Eleverna visar på två olika nivåer av förståelse när det gäller modifiering. Den ena visar att de 
förstått vad de kan se, det som sker på makronivå, dvs. att is smälter och blir vatten och att vatten 
blir vattenånga. De ger däremot ingen förklaring på vad som sker på det molekylära planet: 
 

Lars: - Vattnet har dunstat upp. 
Intervjuaren: - Jo det har det gjort, vad innebär det då? 
Lars: - det är som på nåt sätt har det som, det blir som att det far upp, det blir vattenånga utav det, det 
blir när det blir varmt. 
Intervjuaren: - vad händer då med vattenmolekylerna? 
Lars: - De blir, det händer inget med dem, det far som bara upp i luften. 

 
Lena är inte lika säker men hon visar ändå att hon är på rätt spår: 
 

Intervjuaren: - Om jag gör så här då, vi tar lite vatten och droppar lite på bänken, nu är det redan en massa 
droppar men vi blöter ner lite mer, och så går vi härifrån ett tag och så kommer vi tillbaka om några timmar 
eller så, vad har då hänt med vattnet. 
Lena: - Det har som åkt bort. 
Intervjuaren: - Var har det tagit vägen? 
Lena: - I luften, jag vet inte...det typ torkar. 

 

B4. Modifiering mikronivå 

Här visar eleverna att de har förståelse för vad som händer på mikronivå dvs. hur molekylerna rör 
sig när ämnet byter fas.   
 

Arvid: - Vattnet skulle ha dunstat. 
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Intervjuaren: - Vad innebär det att det har dunstat? 
Arvid: - Att det har blivit vattenånga som finns omkring i luften här uppe. 
Intervjuaren: - De här vattenmolekylerna, vad har hänt med dom? 
Arvid: - De har bytt fas, de har bytt form så de är inte flytande längre. 
Intervjuaren: - Men hur uppförde sig molekylerna vid t.ex. fast fas? 
Arvid: - Då sätter de ihop sig stilla på samma ställe sen när de blir vatten så rör de sig mera och sen 
när de blir ånga så rör de sig jättemest. 

Sammanställning av gruppernas förståelse för fasförändring 

Figur 3 på nästa sida sammanfattar det hierarkiska utfallsrummet. Den visar de olika kategorierna 
av elevernas förståelse för fasförändring och dess inbördes hierarkiska förhållande. Kategori B1 
representerar den lägsta hierarkiska nivån och kategori B4 den högsta. 

 
Figur 4 beskriver gruppernas förförståelse samt efterförståelse av begreppet ”fasförändring”. 
Figuren jämför även grupperna med varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Efter undervisningen är eleverna i grupp I generellt sett kvar på den nivå (B1 och B3) som de var på 

innan undervisningen. I grupp II har de flesta lämnat nivå B1 och här finns även nivå B4 representerad av ett 

antal elever. 

  

B1. Förflyttning 
och/eller transmutering 

 

B2. Kemisk reaktion 
 

B3. Modifiering, makronivå 
 
 

B4. Modifiering, mikronivå 

Figur 3. 
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C. Lösning 

Forskning visar att det är vanligt bland elever att konservera materiemängd men inte massa när 
man löser ett ämne i vatten (Andersson 2001). Vi kunde urskilja fyra olika sätt att förstå 
begreppet lösning; C1. Varken materiemängd eller massa bevaras, C2. Förflyttning, eleverna 
beskriver att det lösta ämnet förflyttas till en annan plats, C3. Materiemängden bevaras men inte 
massan samt C4. både materiemängd och massa bevaras. 
 

C1. Varken materiemängd eller massa bevaras. 

Vid intervjuerna löstes lite socker i ett glas vatten. På frågan om vad som händer med sockret 
svarar Linus på ett sätt som visar att han varken bevarar materiemängden eller massan: 
 

Linus: - Det löses upp. 
Intervjuaren: - Vad innebär det att det har lösts upp? Vad händer med sockret? 
Linus: - Det är typ någonting i sockret som smälter.  
Intervjuaren: - Vad händer med sockret när det smälter. 
Linus: - Det som försvinner som... 
Intervjuaren: - Men vars tar det vägen? 
Linus: - Det vet jag inte.. 
Intervjuaren: - Men vi sa att det vägde 200 gram och så satte vi dit 10 gram socker hur mycket väger 
det nu då när sockret har lösts upp? 
Linus: - Ja det kanske väger... det väger nog lika mycket... 
Intervjuaren: - Som innan eller som efteråt. 
Linus: - Som innan. 

 

C2. Förflyttning 

Några elever tror att materia förflyttas och att dess massa då förändras. Lena tänker att sockret 
inte väger något eftersom det åker in i vattnet på något sätt: 
 

Intervjuaren: - Om vi gör såhär då, vi säger att det här glaset väger 200 gram och så tar vi lite socker 
och så säger vi att det är tio gram och så rör vi om...vad händer då med sockret? 
Lena: - Det som ehhh...smälter, det åker som i vattnet det smälter som bort. Eller så åker det som upp 
i vattnet och som bort. 
Intervjuaren: - Men hur mycket väger glaset nu då? 
Lena: - Vet inte 
Intervjuaren: - Vattnet vägde 200 gram och så hällde jag ner 10 gram socker. 
Lena: - Jag vet inte... 
Intervjuaren: - Väger det mer, mindre eller likadant som innan vi hällde i sockret? 
Lena: - ... Likadant kanske vet inte 

 
Louise sunda förnuft säger att lösningen borde väga mer än vattnet gjorde innan men hon är ändå 
inne på att det som inte syns inte har någon massa: 
  

Intervjuaren: - det här glaset säger vi att det väger 200 gram och så häller jag i lite socker och vi 
säger att det väger tio gram. Och så rör jag om, vad händer då med sockret. 
Louise: - Det löses upp. 
Intervjuaren: - Löses upp ja, vad väger glaset då? 
Louise: - Jag vet inte, kanske. Jag tror det... Jag tror det väger inte så mycket eller det beror på om 
sockret blir tungt eller lätt när det blir. Jag tror att det kanske väger lite mer. 
Intervjuaren: - Så om vattnet väger 200 gram och sockret tio hur mycket ungefär tror du? 
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Louise: - Då kanske det då väger det kanske som 5 gram sockret. 
Intervjuaren: - Så då blir det 205 gram? 
Louise: - Mmm Jag tror det. 

 

C3. Materiemängden bevaras men inte massan 

Några elever förklarar lösningen som en blandning där all materia finns kvar men de bevarar trots 
detta inte massan. Lisa beskriver hur vattnet ”tar sönder” sockerkornen: 
 

Lisa: - Det blir kanske, det smälter för det löses upp, alltså det blir ... ja vatten kommer som emellan. 
Intervjuaren: - Vad kommer vattnet emellan? 
Lisa: - Ja men som sockret, om man tänker en sockerbit, då kommer som vattnet emellan och så 
spricker det som en vulkan (skrattar) 

 
Men även om Lisa anser att sockret måste finnas kvar i lösningen så tror hon att det inte har 
någon massa när det inte syns: 
 

Intervjuaren: - Vad väger det som nu då? Väger det lika mycket som innan eller väger det mer? 
Lisa: - Lika mycket som innan. 
Intervjuaren: - Hur tänker du då? 
Lisa: - Sockret syns ju inte, så då är det ju borta. Alltså det är ju inte borta för man känner ju smaken 
men det har ju som smältit. 

 

C4. Både materiemängd och massa bevaras 

Vid förförståelse intervjuerna pendlar Alva mellan uppfattningarna att både materiemängden och 
massan bevaras och att materian förflyttas och att den då förlorar massa. Vid 
efterförståelseintervjuerna råder det dock inga tvivel: 
 

Intervjuaren: - Det här glaset väger 200 gram och så häller vi dit 10 gram socker och rör om... 
Alva: - Då far det bort för då plockar molekylerna sockerbitar, så då försvinner de som för de blir så 
små. 
Intervjuaren: - Så vi kan inte se dem, men hur mycket väger det nu då? 
Alva: - De vägde 200 och så 10 gram det blir 210. 

 
Lars är också säker: 
 

Intervjuaren: - Ja, det här glaset det väger 200 gram säger vi och så häller vi i 10 gram socker och så 
rör vi om. Vad händer då med sockret? 
Lars: - Det händer som inget speciellt med sockret men det blir som mindre och mindre bitar hela 
tiden så tillslut ser man dom inte men dom finns där. 
Intervjuaren: - Och vad väger det då? 
Lars: - Det väger 210 gram 
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Sammanställning av gruppernas förståelse för lösning 

Figur 5. sammanfattar det hierarkiska utfallsrummet. Den visar de olika kategorierna av elevernas 
förståelse för lösning och dess inbördes hierarkiska förhållande. Kategori C1 representerar den 
lägsta hierarkiska nivån och kategori C4 den högsta.  
 
 

 
Figur 6 beskriver gruppernas förförståelse samt efterförståelse av begreppet ”lösning”. Figuren 
jämför även grupperna med varandra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Figur 6. I grupp II fanns redan innan undervisningen flera elever med en förförståelse för lösning som 

motsvarade kategori C4. Lektion II gav dessa elever dåliga möjligheter att utvecklas vidare från den nivå 

de redan befann sig på. I grupp I var förförståelsen lägre och flera elever i denna grupp har under lektion I 

utvecklat sin förståelse till nivå C4. 
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Figur  5. 
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D. Kemisk reaktion 

Vid efterförståelseintervjuerna ombads eleverna att förklara vad som händer när ett ljus brinner. 
De flesta hade förståelse för att det först sker en fasförändring där det fasta stearinet modifieras 
till stearingas. Vad som händer sedan när gasen fattar eld råder det delade meningar om. Vi 
kunde urskilja fyra olika synsätt; (D1) ” Det bara blir så”, (D2) Förflyttning, (D3) Transmutering 
samt (D4) kemisk reaktion. 
 

D1. ”Det bara blir så” 

Annelie har ingen uppfattning om vad som sker på det molekylära planet vid förbränning av 
ljuset. Hon talar i termer som att ”syret försvinner” när ljuset slocknar och ”stearinet brinner upp” 
men förklarar inte vad detta innebär. 
 

D2. Förflyttning 

Alva menar att syret vid förbränningen ”far in i ljuset” och att det är därför det tar slut när vi 
ställer en burk över. Detta tolkar vi som om syret är oförstört men har förflyttats till en annan 
plats där det inte är tillgängligt för det brinnande ljuset. 
 

D3. Transmutering 

Inom denna kategori ryms flera olika ”förbjudna” transmuteringar där ett ämne på något sätt 
försvinner eller förvandlas till ett nytt. Angelica är inte riktigt säker på vilket ämne som bildas 
men hon vet att det inte är syre: 
 

Intervjuaren: - Om vi ställer över glaset vad händer då? 
Anna: - Då slocknar det? 
Intervjuaren: - Varför det? 
Anna: - För att det får som inget syre och så kväver man det 
Intervjuaren: - Vad har syret tagit vägen? 
Anna: - Det har väl som farit in i ljuset och så far dom som och jag vet inte.... 
Intervjuaren: - Försvinner de eller händer det nåt annat? 
Anna: - Nä de används ju som i ljuset, och då händer det nå, jag vet inte...Det kanske inte direkt 
försvinner det kanske blir nåt annat men inte syre.  

 
Andreas menar att syret helt enkelt försvinner: 
 

Intervjuaren: - Syret va händer med det? 
Andreas: - Det far in i glaset här. 
Intervjuaren: - Så det är inte kvar i glaset utan det går som in i själva glaset? 
Andreas: - Nä det är kvar där inne. 
Intervjuaren: - Men försvinner syret eller händer det nåt annat med det? 
Andreas: - Det försvinner! 

 
Lukas transmuterar syret två gånger, först till ”rök” och sedan tillbaka till syre igen: 
 

Intervjuaren: - Ljuset behöver alltså syre för att brinna, det använder som syret, men vad händer med 
syret när det brinner? 
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Lukas: - Öhh, syret det finns inget syre om man stänger in det såhär, men om man öppnar så kommer 
det nytt syre och så blir det rök av det gamla. 
Intervjuaren: - Rök, alltså det far som upp i luften? Och blir nåt annat? 
Lukas: - Ja, eller det blir nytt syre...kanske. 
 

D4. Kemisk reaktion 

För att kunna förklara vad som verkligen händer måste eleverna uppfatta att materia är 
kontinuerlig och statisk samt att ursprungsämnena reagerar med varandra utan att ämnena 
i sig förändras, de finns fortfarande kvar var för sig men i kontakt med varandra. Arvid 
visar att han förstår att materian är kontinuerlig och att de olika ämnena fortsätter att 
existera men i nya sammansättningar: 
 

Intervjuaren: - Här har vi ett ljus. Du ser ju att det har blivit en grop i stearinet vad har hänt med 
stearinet? 
Arvid: - Först vad heter det smälter det så det blir flytande sen blir det så varmt så att det blir som 
stearingas och då har det börja brinna och då blir det syre och koldioxid tror jag. 
Intervjuaren: - Om vi gör så här då, vad händer då? (Ställer över glaset.) 
Arvid: - Det behövs ju syre, elden behöver syre för att det ska fortsätta brinna men nu finns det bara 
ett begränsat antal syremolekyler och när de tar  slut kan inte elden fortsätta lysa. 
Intervjuaren: - Du sa att de tar slut, vad händer med syremolekylerna där inne? 
Arvid: - Mmm Det är som att stearinmolekylerna delar upp sig och syremolekylerna delar upp sig så 
de inte kan dela upp sig nå mer. Så då är det som slut, gasen tar slut och då kan det inte fortsätta 
brinna. 
Intervjuaren: - Men vad händer med dem? 
Arvid: - De far som upp kolmolekyler går ihop med två syreatomer och vätemolekyler går ihop med 
en syre och sådär. 
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Sammanställning av gruppernas förståelse för kemisk reaktion 

Figur 7. sammanfattar det hierarkiska utfallsrummet. Den visar de olika kategorierna av elevernas 
förståelse för kemisk reaktion och dess inbördes hierarkiska förhållande. Kategori D1 
representerar den lägsta hierarkiska nivån och kategori D4 den högsta. 
 

 
Efter förförståelseintervjuerna ansåg vi att frågan om vad som händer med bensinen i en bil inte 
gav oss någon information om vad eleverna förstod om begreppet kemisk reaktion. Vid 
efterförståelseintervjuerna ställdes därför frågan om vad som händer med stearinet när ett ljus 
brinner som komplettering. För- och efterförståelseintervjuerna har därmed inte varit jämförbara 
med varandra och figur 8 tar bara upp elevernas efterförståelse om kemisk reaktion och jämför 
grupperna med varandra. Lektion I gav en väldigt knapphändig förklaring på vad som sker på 
atomär nivå vid en kemisk reaktion. Detta gav inte eleverna möjlighet att förstå utan de 
transformerar ämnena på olika sätt, kategori D3. Vid lektion II fanns möjligheten för eleverna att 
utveckla sin förståelse till nivå D4 vilket några elever också gjorde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8.I grupp II finns nivå D4 representerad vilket inte finns i grupp I. De flesta eleverna i båda grupperna 

transmuterar (D3) ämnet vid en kemisk reaktion.  
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Figur  7. 
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Språkets användning i undervisningen 
En analys av vilka uttryck och hur ofta de förekom i ett relevant sammanhang har gjorts utifrån 
transkriptionerna av intervjuerna respektive filmerna. De uttryck och förklaringar vi letat efter är: 
 

• Uttrycker ordet ”gas” eller ”ånga” i ett sammanhang där man förstår att eleven inte tror att 
gasen/ ångan är ett ämne i sig 

• Använder orden avdunsta eller dunsta  
• Talar om att ”det syns inte längre” (underförstått att det finns kvar) 
• Säger att ”det finns kvar” / ”Det försvinner inte” 
• Använder ordet fasförändring på ett relevant sätt 
• Använder orden kemisk reaktion på ett relevant sätt 
• Använder ordet lösning på ett relevant sätt 
• Talar om molekylernas rörelse i samband med fasförändring 
• Visar sig förstå att atomer har vikt genom att uttrycka att ”en atom har liten vikt men 

många tillsammans väger” 
 

Först sammanställdes vid hur många tillfällen den som undervisade använde uttrycken under 
respektive lektion. Sedan sammanställdes hur ofta eleverna använde uttrycken under respektive 
lektion. Sammanställningen visade att vid lektion I användes uttrycken totalt ett sextiotal gånger 
medan de användes ca 90 gånger vid lektion II. Detta jämfördes sedan med hur många gånger 
eleverna använde uttrycken på ett relevant sätt vid intervjuerna. Det visade sig att eleverna i 
grupp I använde uttrycken totalt 12 gånger under förförståelseintervjuerna och att de vid 
efterförståelseintervjuerna använde dem 18 gånger. I grupp II var skillnaden ännu större. De 
använde uttrycken 11 gånger vid förförståelseintervjuerna och 26 gånger vid efterförståelse-
intervjuerna. 
 
Vi tyckte oss kunna se att eleverna i grupp II under undervisningen i större utsträckning gjorde 
om orden till ”sina egna”. Ett exempel är när Arvid talar om hur molekyler förångas ur en vätska: 
”Det blir nästan som att dom kör på en bana och så vad heter det spårar dom ur och får ingen 
kontroll över sig själv och flyger iväg!” Ett annat exempel är när Alva får sätta egna ord på 
fasförändring: 
 

Anette: Det är…om man har ett ämne som är i fast form, stearin, det här är ju fast, hårt fast. 
Alva: Mmm. 
Anette: Och så värmer man det så det blir flytande… 
Alva: Varför säger man inte hårt, varför säger man fast? 
Anette: Man kan säga hårt. Sen blir det flytande stearin… 
[…] 
Anette: Så det blir så hela tiden, från fast till flytande till gas. Och från gas så kan det bli flytande 
och från flytande kan det bli fast. Och det kallar man för fasförändring. Kanske man skulle 
kunna säga en hårdhetsförändring också!?! Den var ju hård först…. 
Alva: Eller löshet! 

Lärarens frågor 
I bakgrunden beskrivs hur lärarens frågor kan hjälpa eleverna att urskilja kritiska aspekter men 
också begränsa eleverna genom att ställa slutna frågor. När vi tittade på filmerna upptäckte vi att 
vi både Linnea och Anette ofta undviker att påpeka när eleverna har fel, istället försöker vi hjälpa 
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eleverna vidare genom att ställa frågor. Här är ett exempel från lektion II där Anette istället för att 
påpeka att eleverna har fel hela tiden ställer nya frågor för att stimulera dem att hitta det rätta 
svaret själva: 
 

Anette: Det har torkat bort men vad är det som har hänt med det när vi säger att det har torkat bort? 
Albin: Avdunstat upp till himlen. 
Anette: William? 
Andreas: Det far upp… det far igenom, det far igenom, det far igenom burken. 
Anette: Det far igenom burken? Men jag tänkte på det här vattnet (pekar på en droppe på bordet). 
Andreas: Jaha, det! Olivia och Jessica sitter och skrattar och distraherar William.  
Anette: Om jag lägger en droppe vatten så här, oj, nu är det… 
Andreas: Det torkar in i bordet.   
Anette: Torkar det in i bordet? 
Alva: Jag sa att städerskorna ska komma och torka upp det. 
Albin: Det kan ju sugas in lite i bordet. För det är ju trä. 
Anette: Ja, men om jag lägger det på den här då? Om jag lägger en här på plåten? Kan det sugas in i 
järnet? 
Alva: Nä, men jo! Jo! 
De andra: Näe. 
Alva: Molekylerna far i luften, luften tar den! 
Anette: Luften tar den? 
Alva: Ja. 
Anette: Hur tänker du då? 

 
Diskussionen fortsätter och vad som verkligen händer med vattendroppen kommer fram så 
småningom genom de andra elevernas förklaringar. Vid efterförståelseintervjun säger dock 
Andreas fortfarande att vattendroppen sugs in i bordet. 
 

Sammanfattning 
Resultatet visar att båda grupperna har utvecklat sin förståelse för de begrepp som behandlades i 
lektionerna. Det finns dock en skillnad mellan gruppernas uttryckta efterförståelse. I grupp II 
representeras vid tre av fyra begrepp högre förståelsekategorier än vad som finns representerat i 
grupp I. Vi tolkar att det resultatet beror på att lektion II innehöll fler variationsmönster och fler 
jämförelser som gav eleverna bättre möjligheter att se skillnader och likheter mellan fenomenen. 
Eleverna i grupp II hade därmed bättre möjligheter till lärande än grupp I och skillnaden berodde 
på undervisningens utformning.  
 
Analysen av språkets användning är det som gett tydligast resultat. Den grupp som var med vid 
lektion II, där uttrycken användes betydligt oftare än vid lektion I, använde uttrycken betydligt 
mer frekvent än grupp I när de talade om fenomenen vid efterförståelse intervjuerna. Även detta 
tolkar vi som en skillnad i undervisningens utformning som gav eleverna i grupp II bättre 
möjligheter till lärande än eleverna i grupp I. 
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Diskussion 
 
 

Resultatdiskussion  

Relationen mellan förförståelse och undervisningens utformning 

Vikström (2005) skriver att det är lärarens uppgift att göra det möjligt för eleven att erfara den 
variation som åstadkommer det lärande som eftersträvas. Läraren måste vara uppmärksam på att 
läraren och eleven delar en gemensam grund i förhållande till det som ska läras. Uppgiften blir 
sedan att utöka denna grund genom att utveckla elevens relation till lärandeobjektet. Enligt vår 
tolkning handlar detta om att ta reda på elevernas förförståelse och utforma undervisningen 
utifrån denna som kan sägas vara den gemensamma grunden. Vid analysen har vikten av detta 
kommit fram på ett för oss väldigt tydligt sätt. De elever som hade låg förförståelse gynnades 
bättre i lektion I eftersom Linnea talade om begreppen på ett mer vardagligt sätt, Linnea delade 
samma grund som eleverna. Lektion II kom till mångt och mycket att bli en dialog mellan Anette 
och två av pojkarna som hade mer förförståelse än de andra eleverna samt ett genuint intresse för 
naturvetenskap. Den grund som Anette delade med de två pojkarna delades inte av de andra i 
gruppen som tappade intresset eller hade inte förmåga att hänga med på grund av sina lägre 
förkunskaper om materia. 
 

Lärandeobjektet och hur det behandlas i klassrummet 

Enligt Vikström (Ibid.) är lärarens uppgift också att försäkra sig om att eleverna förmår att 
urskilja och samtidigt hålla de kritiska aspekterna och relationerna mellan dem i sitt medvetande. 
För att detta ska vara möjligt för eleverna anser vi att det är nödvändigt att avgränsa 
läranderummet för att inte de kritiska aspekterna och relationerna mellan dem ska bli för många. I 
vår undersökning innehöll lektion II många fler variationer på de kritiska aspekterna än lektion I 
vilket borde ha medfört bättre möjligheter för eleverna i grupp II att lära sig det avsedda 
lärandeobjektet. Innan analysen var vi övertygade om att fler variationer i kombination med 
utökat visuellt stöd skulle ha gjort att grupp II hade ökat sin förståelse för materiens 
oförstörbarhet mer än grupp I. Resultatet visar dock att skillnaden inte var så stor som förväntat. 
Vi tror att detta beror på att för många begrepp avhandlades på för kort tid vid båda lektionerna. 
För att kunna fokusera på ett lärandeobjekt krävs det att det avgränsas betydligt mer än vi 
lyckades göra i vår undersökning. Vart och ett av de begrepp som kom att behandlas var ett 
lärandeobjekt för sig och hade behövt minst en enskild lektion för att det skulle kunna bli 
hanterbart för eleverna och för oss. Ambitionen efter lektion I var att förkorta undervisningstiden 
för att eleverna skulle kunna hålla koncentrationen bättre. Detta misslyckades vi med eftersom 
det är ohållbart att undervisa om tre så stora begrepp på mindre än en timme. För att barnen ska 
ha möjlighet att hinna ställa frågor och reflektera över det som behandlas krävs en viss tid. Vi tror 
därför inte att lektionen hade fått ett bättre, utan snarare sämre resultat om den hade varit kortare. 
Men i och med att lärandeobjektet inte var tillräckligt avgränsat blev lektionerna alldeles för 
långa och kom att innehålla allt för många nya ord och naturvetenskapliga begrepp för att 
eleverna skulle ha möjlighet att ta till sig alla dessa. 
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Lärandeobjektets olika delar 

Att lärandeobjektet består av flera olika delar bekräftas i vår studie. Det avsedda lärandeobjektet 
var att materia är oförstörbart men det iscensatta lärandeobjektet kom att bli något annat. I lektion 
I blev det iscensatta lärandeobjektet att eleverna skulle förstå sig på atomer och molekyler och i 
lektion II de fysiska och kemiska förändringarna fasförändring, kemisk reaktion och lösning. Det 
erfarna lärandeobjektet var i många fall ytterligare något annat och varierade bland de elever som 
deltog i undervisningen.  

Elevernas delaktighet 

Carlsson (2002) skriver om betydelsen av elevens delaktighet och vi håller med om att det är upp 
till eleven att värdera och reflektera det som läraren gör möjligt att lära. Vi vill också påpeka att 
det inte alltid handlar om elevens vilja utan många gånger om elevens förmåga att göra detta. 
Förmågan att reflektera, värdera och slutligen förkasta eller ta till sig den nya kunskapen 
påverkas på många olika sätt. Eleven kan vara trött, hungrig, ha sociala problem med kompisar 
eller hemma eller helt enkelt bli avledda av sina klasskamrater. Därför kan vi aldrig, hur perfekt 
vi än utformar vår undervisning, garantera att alla barn lär sig allting som vi avser. I den klass 
som vi har arbetat med finns vissa motsättningar mellan vissa elever. Eftersom vi inte ville 
äventyra möjligheten att få ett bra resultat gjordes vissa medvetna val när grupp I och II sattes 
samman. Grupperna ansågs på förhand vara väl fungerande med elever som i vanliga fall 
interagerade på ett lugnt och sansat sätt. Det visade sig dock att eleverna fick nya roller i de 
mindre grupperna där de kunde ta större plats än i den vanliga klassen. Detta påverkade i största 
hand grupp II där en av eleverna hela tiden drog uppmärksamheten till sig från några av de andra. 
Eleven i fråga har själv förmågan att både prata och lyssna samtidigt vilket gjorde att hon ändå 
har kunnat utveckla sin förståelse för lektionens innehåll men de andra eleverna blev märkbart 
störda under stor del av tiden. Så även om möjligheten att lära fanns kunde de elever som stördes 
inte ta vara på den. 
 

Språkets betydelse för elevernas lärande 

När vi analyserade videofilmen från lektion II och vilka uttryck som förekom och hur ofta de 
användes under lektionerna upptäckte vi att Anette och de elever som hon undervisade använde 
fler naturvetenskapliga ord och att de förekom oftare än i grupp I. Detta visade sig också i 
efterförståelseintervjuerna där grupp II använde dessa uttryck i sina förklaringar betydligt oftare 
än vid förförståelseintervjuerna. Grupp II använde även uttrycken i större utsträckning än grupp I. 
Detta visar att vi genom att använda de rätta orden tillsammans med liknelser ger eleverna större 
möjligheter att uttrycka sig om olika begrepp. 
 
Den sekvens i lektion II när Anette frågar Andreas vad som händer när något torkar är ett 
exempel på när lärarens frågor gör eleven osäker istället för att hjälpa eleven. Andreas gissar sig 
fram om vad som händer med vattendroppen och när han gissar fel får han inte veta att han har 
fel utan möts av en motfråga: ”Torkar det in i bordet?” Kanske var det så att Andreas inte 
uppfattade Anettes fortsatta frågor som ett tecken på att han hade fel och därmed rubbades inte 
hans felaktiga föreställning. Han hade då ingen anledning att söka något nytt svar på vad som 
sker med vattendroppen och höll därmed fast vid sin tidigare förklaring. Att vi som pedagoger 
aktar oss för att direkt säga till elever att de har fel utan istället försöker leda dem fram till det 
rätta svaret genom att ställa nya frågor tror vi i många fall begränsar lärandet. Kanske hade 
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Anette rubbat Andreas föreställning om hon hade sagt att hans svar var felaktigt och därmed 
tvingat honom att söka ett nytt svar på frågan. Att undervisa på det sätt som Anette gjorde i det 
här fallet har som syfte att få eleverna att söka sin egen kunskap men vi tror att det många gånger 
ger motsatt effekt. Det måste vara väldigt frustrerande för eleverna att inte få svar på sina frågor 
utan att de hela tiden ställs inför nya frågor. Elever med goda förkunskaper har förutsättningar att 
dra nya slutsatser om man ställer nya frågor men detta kan inte en elev med bristande 
förkunskaper göra utan de ger istället upp. En annan risk med att hela tiden ge eleverna motfrågor 
är att de efter ett tag slutar att fråga eftersom de inte får några tillfredsställande svar. När vi frågar 
tillbaka istället för att vara raka och förklara hur det verkligen är gör att möjligheten till lärande 
blir mindre om eleverna tappar intresset. Därför tycker vi att det är viktigt att arbetet med att söka 
fakta inte helt läggs på eleverna utan att vi lärare istället ska göra det som vi är anställda för; att 
undervisa. 
 

Kunde vi göra lärandet möjligt? 

Enligt Andersson (2001) är det mycket svårt att få elever att ändra på de uppfattningar de har om 
olika begrepp eller fenomen sedan tidigare. Efter undervisningen är det inte säkert att eleverna 
har anammat den nya kunskapen till sina gamla kunskaper. Vi tror att detta beror på att 
vetenskapen ligger på en för hög nivå för att eleverna ska kunna förstå att det handlar om samma 
sak som deras mer vardagliga förklaringar. Det blir en klyfta mellan elevernas förförståelse och 
den komplexa förståelse som ett vetenskapligt synsätt innebär som få elever lyckas bygga en bro 
över. Fenomenografins sätt att se på lärande som en utveckling av relationen mellan människan 
och hennes värld innebär för oss att bygga dessa broar. Varje erfaret lärandeobjekt är en bro som 
utvecklar relationen även om det inte innebär att varje elev når den mest komplexa förståelsen vid 
ett och samma tillfälle. Men tillräckligt många broar ger en komplex förståelse och kanske har 
vår undervisning påbörjat brobyggandet hos eleverna. 
 
Att göra lärande möjligt och vad eleverna verkligen lär sig är två helt skilda saker. Det är många 
faktorer som spelar in och det är i princip omöjligt att tillgodose alla elevers behov vid ett och 
samma tillfälle. På grund av deras olika förförståelse kan vissa elever ta till sig saker i 
undervisningen som andra elever missar. Ibland när man utgår ifrån de elever som har lägst 
förförståelse får inte de med högre förförståelse möjlighet att utvecklas vidare. Undervisningen 
måste hela tiden vara en balansgång där varje elev möts i sin ”närmaste utvecklingszon” någon 
gång. Vi kan dock inte vända oss till alla elever under varje minut av skoldagen. 
 
Vår undersökning blev en lärdom för som visade att det inte är lämpligt att använda kursplanens 
mål som en avprickningsbar lista av undervisningsstoff. Att materia är oförstörbar är något som 
man får förståelse om ”på köpet” när man upplever att materia är kontinuerligt. Därför är det 
elevernas relation till materia man ska satsa på att utveckla om man vill att de ska förstå 
materiens oförstörbarhet. Genom att möta och förstå kemiska reaktioner, lösning och 
fasförändring byggs broar över till förståelsen om materiens oförstörbarhet. Vart och ett av dessa 
begrepp bör dock enligt oss behandlas var för sig, i olika kombinationer och vid olika tillfällen 
för att ge eleverna möjlighet att förstå vad de verkligen innebär. När eleverna får förståelse för 
begreppen kommer de även att förstå att materia är oförstörbar. I och med den insikten kan 
eleverna sedan även få förståelse för hur detta påverka vårt leverne på jorden i ett större 
perspektiv. 
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Vi tycker att våra lektioner, i synnerhet lektion II, hade ett bra innehåll och gav eleverna 
möjlighet att utveckla sina relationer till de begrepp som behandlades. Detta bekräftas av 
resultaten som visar att de flesta eleverna på något sätt har gått vidare i sin utveckling. Hur långt 
eleverna kom i sin utveckling sig beror på deras individuella utgångsläge. Vad varje enskild elev 
kunde ta till sig berodde i första hand på deras förförståelse och intresse men även på faktorer 
som deras förmåga att bli avledda av störande moment, sociala relationer, dagsform etc.  
 
Före undervisningen var det flera elever som uttryckte att ämnen kan försvinna i brist på någon 
annan förklaring. Efter undervisningen ser vi att de flesta har förklaringar till vad som sker även 
om de inte alltid kan beskriva fenomenen i detalj. Därmed anser vi att lärande har skett. Självklart 
finns det alltid saker man kan förbättra eller göra helt annorlunda för att öka möjligheterna till 
lärande ännu mer. Vi tror tillexempel att vår undervisning hade fallit ännu bättre ut om den hade 
varit uppdelad i en serie kortare lektioner där varje lektion skulle ha behandlat ett mindre 
lärandeobjekt mer fokuserat. En serie lektioner ger också större möjligheter till repetition och då 
menar vi inte i första hand repetition i meningen att ”minnas mekaniskt” utan att ”minnas det 
man förstått”.  Enligt bland andra Marton, Watkins & Tang kan variation uppstå till följd av 
repetition när man till exempel läser en text flera gånger men varierar sättet att fokusera textens 
innehåll (Vikström, 2005). 
 
Vi tror även att fler elever hade fått större möjligheter till lärande om våra lektioner i större 
utsträckning hade utgått från de elever som hade lägst förförståelse. Samtidigt hade eleverna med 
högre förförståelse då kanske gått miste om möjligheten att utveckla sin förståelse vidare. 
Fördelen hade varit att vi hade delat grunden med fler elever och haft möjligheterna att vidga den 
för fler.   
 

Metoddiskussion 

Learning study 

Vi anser att learning study är ett bra verktyg att använda vid studier av hur lärandeobjektet 
behandlas i en undervisningssituation. Samtidigt som den som undervisar och hur denne 
framhäver lärandeobjektet studeras kan man även studera elever och deras lärande. För oss har 
det nyttigaste med undersökningen varit just att granska oss själva vilket har lett till insikter om 
hur vi agerar i en undervisningssituation. Vi har upptäckt att det finns saker som vi ibland gör 
omedvetet som i värsta fall minskar elevernas möjlighet att urskilja de kritiska aspekterna. Vi tror 
att vi i framtiden även kommer att ha nytta av metoden som en utvärderingsmetod av vad 
eleverna har lärt sig under ett arbetsområde. 
 
Största nackdelen med en learning study är att insamlingen, kategoriseringen av elevernas 
förståelse och sammanställningen av det insamlade materialet tar mycket tid vilket kan göra att 
analysen av materialet i sin tur inte får den uppmärksamhet och tid som krävs. Just tidsaspekten 
kan tänkas minska lärares möjligheter att använda learning study i sitt vardagliga arbete. 
Samtidigt är learning study som den beskrivs av Marton & Tsui (2004) tänkt som en cyklisk 
process där man utvärderar undervisningen med samma grupp elever och samma lärandeobjekt 
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flera gånger. När metoden används på detta sätt behöver man bara göra kategoriseringen en gång 
och det arbetet tar då inte upp lika mycket tid. 
 
Så här i efterhand kan vi se att det lärandeobjekt som vi valde blev väldigt omfattande och 
svårhanterligt. För att kunna behandla de begrepp som vi valde på ett riktigt bra sätt tror vi att 
bättre resultat skulle ha kunnat nås om de hade behandlats i en serie kortare lektioner istället för 
alla på en gång under en lång lektion. Ämnet kräver även en viss förförståelse för materia och för 
vad som händer, (åtminstone på makronivå), vid fasförändring, lösning och kemiska reaktioner, 
som vi inte upplevde att eleverna hade i tillfredsställande utsträckning. 
 
Vi tycker det har fungerat bra att vi har tagit var sin lektion vid undersökningen eftersom 
eleverna har respekterat oss och vi har båda haft god kontakt med eleverna. Men det vore även 
intressant att samma person fick göra båda lektionerna. Detta skulle leda till en bättre jämförelse 
mellan lektionerna eftersom våra olika personligheter då inte skulle påverka resultatet. 
 

Urval av undersökningsgrupp 

Den klass som vi gjort undersökningen kan betraktas som en helt vanlig femteklass. Eftersom vi 
inte hade möjlighet att hantera den stora mängd data som en undersökning som omfattade alla 23 
elever skulle innebära valde vi ut två mindre undersökningsgrupper som fick representera den 
totala förståelsen som fanns i hela klassen. I efterhand ser vi att vi skulle ha behövt göra en mer 
noggrann analys av förförståelseintervjuerna innan vi valde ut vilka elever som skulle delta i 
undersökningen. Vi trodde innan undervisningen att vi hade lyckats sätta samman två jämbördiga 
grupper men vid lektionerna och det efterföljande analysarbetet har vi upptäckt att så inte är 
fallet. Att både Arvid och Albin, som båda är mycket intresserade av naturvetenskap, sattes i 
grupp II gör att den gruppen har en mycket större förförståelse för materia och naturvetenskapliga 
begrepp än grupp I. De elever som vi ansåg motsvara deras kunskaper som placerades i grupp I 
visade sig inte alls ha samma djupa förståelse som Arvid och Albin. Kanske skulle resultaten från 
lektion I ha sett annorlunda ut om antingen Arvid eller Albin funnits i den gruppen eftersom de 
med sin förförståelse hade kunnat dra slutsatser av Linneas undervisning som inte var möjlig för 
de övriga eleverna i grupp I. Detta är dock något som vi aldrig kan vara säkra på och vi anser att 
de andra elevernas resultat ändå visar att skillnaden mellan efterförståelsen i grupp I och II beror 
på variationsmönster i undervisningens utformning och skillnaderna språkets användning. 
 

Metoder för insamling och hantering av data 

Intervjuer 

Att intervjua eleverna har varit oerhört roligt och lärorikt men också fruktansvärt svårt. Att 
intervjua barn kräver mycket tid och tålamod men framförallt mycket erfarenhet för att det ska bli 
ett gott resultat. Tillit och respekt mellan de två parterna ger ökade förutsättningar för att eleven 
berättar och delar med sig av sina tankar (Doverborg & Pramling, 1985). Detta tycker vi att vi har 
lyckats med i stor utsträckning. Det kändes som om eleverna litade på oss och vi visade respekt 
gentemot dem genom att besvara alla deras frågeställningar sanningsenligt och visat stort intresse 
för deras tankar om de olika begreppen. 
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Trots att vi har haft en god kontakt med eleverna och försökt vara uppmärksamma under 
intervjuerna finns det en risk att det eleverna sagt misstolkats eller att de inte förstått våra frågor 
på det sätt som vi avsett. Det finns även en risk att vi ibland sökt efter svar som vi förväntade oss 
finna utifrån den tidigare forskning som finns om elevers förståelse för materiens oförstörbarhet. 
När vi stötte på dessa svar vid intervjuerna behövde inte eleverna utveckla sina svar vidare utan 
vi nöjde oss med det som vi hade förväntat oss att finna. Fler frågor och följdfrågor hade gett 
större möjligheter att verkligen sätta sig in i vad eleverna verkligen förstår. Eftersom 
undersökningens huvudsyfte inte var att studera elevernas förförståelse utan deras möjligheter att 
erfara ett visst lärandeobjekt anser vi dock att antalet frågor var tillräckligt. 
 
Under intervjuernas gång har vi lärt oss mycket och den ena intervjun blir aldrig den andra lik. 
Doverborg & Pramling (1985) skriver: ”genom att göra och bearbeta intervjuer kommer man 

också att se hur man borde ha frågat och följt upp svaren” (s 33). Efter förförståelseintervjuerna 
insåg vi att frågan Varför bilen måste åka och tanka? inte gav oss någon information om hur 
eleverna tänkte kring begreppet kemisk reaktion vilket var meningen. Efterförståelseintervjuerna 
kompletterades därför med frågan Vad sker när ett stearinljus brinner? vilket gav oss bättre 
information om elevernas förståelse kring kemisk reaktion. Eftersom varken denna fråga eller 
någon likvärdig fanns med i förförståelseintervjuerna kunde vi inte jämföra intervjuerna fullt ut 
med varandra och se elevernas utveckling. I övrigt tycker vi att frågorna har varit relaterade till 
syftet och gett oss god information om elevernas förståelse. 
 
De artefakter som användes vid intervjuerna var till stor hjälp för både för oss och för eleverna. 
De hjälpte oss att formulera frågorna och var ett konkret stöd för eleverna som satte igång och 
hjälpte dem att förklara sina tankar. Många av eleverna lyfte i sakerna och tittat närmare på dem 
och ”glömde” på så sätt sin nervositet över att bli inspelade och fokuserade istället helt och hållet 
på artefakterna. Trots detta fanns det elever som blev väldigt självmedvetna och generade precis 
som Krag- Jacobsen (1993) beskriver. Han menar att detta leder till att eleverna blir svarslösa. En 
av flickorna i grupp II var ett tydligt exempel på detta. Vi är övertygade om att hon hade många 
tankar kring det som berördes vid intervjuerna men det enda hon svarade på frågorna var ”jag vet 
inte”.  
 
Ett problem som vi fick uppleva med bandspelaren var att tekniken krånglade. Dålig ljudkvalitet i 
kombination med låga röster gjorde att vi var tvungna att göra om två av 
efterförståelseintervjuerna några dagar senare. Detta kan givetvis ha påverkat resultatet eftersom 
eleverna hade haft ytterligare tid på sig att reflektera över undervisningen eller möjligtvis glömt 
bort lektionerna. 
 

Videofilm 

Alternativet till att filma vår undervisning hade varit att den av oss som inte undervisade hade 
observerat den andra. Detta tror vi dock inte hade kunnat ge oss tillnärmelsevis samma mängd 
information som vi fick genom att filma. En papper och penna observatör kan aldrig få med lika 
mycket information som en videokamera och informationen kan heller inte återskapas. Redan i 
observatörens tankar och anteckningar har den första redigeringen skett. Genom videofilmerna 
har vi haft möjligheten att se situationer om och om igen i en helt oredigerad form och även den 
som undervisade har även haft möjlighet att granska sin egen lektion. Att se sig själv på film kan 
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vara en obehaglig men mycket lärorik upplevelse. Visst tyckte vi båda att det var lite pinsamt när 
vi såg filmen på oss själva första gången men det gick snart över och vi kunde istället kritisk 
börja granska det vi sa och gjorde under lektionen och hur det påverkade lärandesituationen för 
eleverna. 
 
Förutom variationsmönstren i undervisningen visar filmen hur den som undervisar och eleverna 
förhåller sig till det varierade. Vissa variationer kommer fram tydligare än andra beroende på om 
läraren lyckas fånga eleverna i stunden eller inte. För att fånga hur lärandeobjektet behandlas 
anser vi att videofilmning är en mycket användbar teknik.  
 

Transkriberingen av filmerna och intervjuerna 

Patel & Davidson (2003) skriver att det är viktigt att forskaren reflekterar över de val som görs i 
hanteringen av information och hur detta kan påverka analysen. Vid transkriptionsprocesser sker 
ofta en mer eller mindre medveten påverkan av underlaget. Talspråk och skriftspråk är väldigt 
olika och ofta försvinner mimik, gester och betoningar vid transkriptionen. Talspråket 
kännetecknas av ofullständiga meningar och grammatiska fel och det kan vara frestande för den 
som transkriberar att med punkter och kommatecken bilda meningar och bisatser för att 
förtydliga samtalet. Transkriptionen av både intervjuerna och filmen har varit till ovärderlig hjälp 
för oss. Det är näst intill omöjligt att göra en analys genom att sitta och spola fram och tillbaka på 
ett band om man i en situation vill lyssna på något speciellt som en elev har sagt. Det är mycket 
smidigare att hitta en given situation i en text och utifrån det eventuellt spola bandet till den 
aktuella situationen för att kunna lyssna på betoningar och tonfall. I transkriptionen och de citat 
som finns i arbetet finns givetvis både omedvetna och medvetna redigeringar som gjorts för att 
förtydliga för läsaren vad eleven menar. Vi kan aldrig vara säkra på att vi förtydligar på rätt sätt 
så att det som eleven menar verkligen kommer fram. Denna risk uppvägs dock av det oerhörda 
hjälpmedel som transkriptionerna varit vid analysarbetet. 
 

Validitet  
I enlighet med Pater & Davidsson (203) har vi i uppsatsen försökt att beskriva vårt arbete så 
detaljerat att läsaren ges möjlighet att göra egna bedömningar av de val som gjorts och 
undersökningens validitet. Detta gäller både den teoretiska bakgrund som ligger till grund för 
arbetet samt själva undersökningens metod och genomförande. 
 
Våra tidigare erfarenheter inom forskningsområdet begränsar sig till en mindre kursuppgift under 
lärarutbildningen. Givetvis har vår ovana påverkat hur vi genomfört och tolkat intervjuer och 
andra data. Att vi under utbildningen kommit i kontakt med tidigare forskning om elevers 
tänkande kring naturvetenskapliga fenomen kan ha gjort att vi ibland sökte efter svar som vi 
förväntade oss att finna. Till exempel visste vi innan att vi kunde förvänta oss att några elever 
skulle svara att ”vattnet sjunker in i bordet” på frågan om vad som händer när en droppe vatten på 
bordet får torka. Kanske ställde vi inte tillräckligt bra uppföljningsfrågor när vi fick det här svaret 
från elever för att förstå hur de verkligen tänkte om vattnet utan nöjde oss med ett svar som vi 
visste att vi med enkelhet skulle kunna kategorisera. 
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Variationsteorins metod att beskriva ”sätt att erfara” något i form av ett begränsat antal kategorier 
har tidigare kritiserats av bland andra Säljö (Vikström, 2005). Kanske är kategorisystemet ett 
alltför sparsamt sätt att beskriva något så komplext som hur någon förstår något och därmed kan 
det aldrig göra anspråk på att vara ett definitivt system (Marton & Booth, 2000). 
Kategoriseringen var dock ett mycket användbart redskap som vi använde för att ringa in den 
kritiska variationen i elevernas svar på ett hanterbart sätt. Vi har heller inte kategoriserat eleverna 
som personer utan deras sätt att beskriva ett fenomen har gett oss exempel på möjliga sätt att 
tänka om fenomenet i fråga. Det är dessa sätt att tänka som vi har kategoriserat. Att de kategorier 
vi fann bland svaren stämmer överens med tidigare kategoriseringar (bl.a. Andersson, 2001 och 
Driver, 1994) av elevers förståelse för materians oförstörbarhet bör vara ett tecken på god 
validitet då flera oberoende forskares studier har resulterat i liknande resultat. 
 
Urvalet av undersökningsgruppen gjordes, i enlighet med Patel & Davidsson (2003), på ett sådant 
sätt att resultaten kan sägas vara möjliga att överföra på andra elever under liknande förhållanden. 
Eleverna som valdes ut att delta i undervisningen representerade det totala antalet kvalitativt olika 
sätt att erfara materiens oförstörbarhet som vi kunde finna i klassen. Både de ”typiska” och de 
mer ovanliga svaren fanns representerade i den grupp som valdes ut att delta i undersökningen. I 
och med detta kan man anta att undersökningens resultat skulle kunna gälla även för de elever 
som inte deltog i själva undervisningen och steget till att överföra resultaten vidare till andra 
elever i samma ålder med liknande tidigare erfarenheter är inte långt. 
 

Förslag till vidare forskning 
Även om intentionerna med vår undersökning i första hand var att vi skulle lära oss något om hur 
man skapar en god lärandesituation tror vi att den även ger ett bidrag till den kunskapsbank som 
finns om hur man gör lärande möjligt. Vi hoppas att fler kan bidra till denna genom att göra 
liknande studier med andra lärandeobjekt. 
 
En variant av vår studie där samma lärandeobjekt behandlas men under en serie lektioner skulle 
vara av intresse för att se om elevernas förståelseutveckling skulle se annorlunda ut med en mer 
hanterbar uppdelning av lärandeobjektet.  
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

• Vad är en atom? 
 
• Vad är en molekyl? 
 
• Vad finns i det här glaset? Vad är vatten? 

 
• Om man spiller ut lite vatten på bänken och går härifrån och kommer tillbaka  

imorgon, vad har då hänt med vattendropparna?  
 

• Här har vi ett glas med vatten som väger 200gr, och så tar vi och häller i 10 gram socker 
och rör om. Vad händer med sockret? Vad väger det nu? 

 
• När man kör bil måste man åka och tanka ibland, varför det? Vad händer med bensinen? 

 
 

 
Efterförståelseintervjuerna utökades med nedanstående frågor. 
 

• Vad händer med stearinet när värmeljuset brinner? 
 
• Vad händer om jag ställer över glasburken (kväver elden)? 

 
• Vad händer med syret i burken? vad har hänt med syreatomerna? 
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Bilaga 2 - Lektion I 
 
1. Introduktion 
Vid introduktionen berättade Linnea för eleverna att lektionen skulle handla om att saker inte kan 
försvinna och att detta beror på att det finns atomer och molekyler som bygger upp och är allting 
runt omkring oss. Linnea gav exempel på saker som ÄR atomer och pratade om att dessa inte kan 
gå sönder. Diskussioner utbröt eftersom eleverna tänkte sig att om man t.ex. bryter ett finger 
måste atomerna i fingret gå sönder också. När diskussionerna sinat delade Linnea ut playdoo-lera 
som eleverna fick göra atommodeller av. De fick först göra fyra stycken syreatomer och därefter 
dubbelt så många väteatomer. Linnea förklarade att leran bara var modeller av atomer och att  
syreatomer inte är röda ”på riktigt” men att man ger dem olika attribut för att förenkla och 
försöka skapa en bild av vad som sker. Eleverna fick sedan sätta ihop sina syre- och väteatomer 
till en vattenmolekyler. Detta gjordes för att eleverna skulle få en bild av vad vatten egentligen är 
och för att kunna använda molekylmodellerna vid senare experiment. Genomgången av vad 
atomer är och deras oförstörbarhet tog upp en stor del av lektionens tid eftersom en viss kunskap 
kring atomer krävs för att kunna förstå begreppen fasförändring, lösning och kemisk reaktion. 
 
2. Fasförändring 
Linnea resonerade med tillsammans med eleverna om att ämnen kan vara i tre olika faser, fast, 
flytande och gas, och använde vatten som första exempel på detta. För att tydliggöra vad som 
sker vid fasförändring fick eleverna värma is över esbits. Eleverna fick fundera på hur 
molekylerna såg ut eller uppförde sig när vattnet är is, när det smälter och när det blir till gas. 
Eleverna fick använda sig av vattenmolekylmodellerna som de gjort för att visa hur de tänkte. 
Sedan visade även Linnea vad som skedde på molekylärnivå och pratade om molekylernas 
rörelse och att molekylerna inte försvinner eller går sönder när vattnet övergår till gasform. För 
att visa på att andra ämnen uppför sig på samma sätt visade Linnea även vad som händer med 
stearin när det värms. När stearinet hade smält antändes gasen men det var ingenting som Linnea 
tog upp med eleverna. Linnea berättade istället att det sker precis samma sak stearinmolekylerna 
som med vattenmolekylerna vid fasförändring men att stearinet kräver högre temperatur. Sedan 
tog Linnea fram T-röd som hon skickade runt bland eleverna som fick lukta på den medan hon 
berättade att lukten som eleverna kände är T-röd molekyler som avdunstar till deras näsor. Linnea 
trycker på att molekylerna inte försvinner utan finns kvar i luften. 
 
4) Lösning 
På bordet fanns en våg, ett glas med vatten och ett glas med socker. Eleverna vägde vattnet och 
sockret var för sig. Därefter hällde Linnea sockret i vattnet och rörde om tills sockret hade löst 
sig. Eleverna fick sedan i uppgift att tänka tyst för sig själva vad de trodde att lösningen vägde nu 
och vad som hänt med sockret. Sedan fick varje elev berätta sina tankar innan de tillsammans 
tillsammans med Linnea vägde glaset och för att ta reda på det rätta svaret om lösningens vikt. 
Linnea förklarade att atomer väger och att sockret finns kvar i glaset även om det inte syns. 
Eleverna får chans att smaka på vattnet för att känna att sockret fanns kvar även om det inte 
syntes. Med hjälp av ett ”sockerkorn” gjort av playdoo-bollar hopsatta till en stor boll visade 
Linnea vad som händer när socker löses i vatten genom att släppa ner denna bland 
”vattenmolekylerna” som eleverna gjort tidigare under lektionen. Linnea förklarade att sockret 
delas upp i så små delar att de inte syns längre men att sockret fortfarande finns kvar och väger 
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lika mycket som tidigare. Tillslut använde hon även karamellfärg som hon droppade i ett glas 
med vatten för att visa hur det ämne som löses sprids i vatten. 
 
5) Kemiska reaktioner 
För att visa att förbränning inte innebär att saker ”brinner upp” och försvinner utan att ett eller 
flera nya ämnen bildas använde Linnea sig av en balansvåg med två stålullsbollar upphängda i 
var sin ända. Eleverna fick i uppgift att skriva ner vilken av dessa bollar som de ansåg skulle väga 
mer efter att Linnea tänt eld på den ena. Eleverna fick även försöka förklara varför de valt just 
den bollen. Sedan försökte Linnea tända på en av stålullsbollarna. Försöket misslyckades 
eftersom den egenhändigt tillverkade balansvågen rasade och Linnea fick istället berätta att den 
boll som hon tände på borde ha vägt mer. Eleverna fick sedan ta syremolekylerna som de tidigare 
gjort och sätta samman dem två och två för att på så sätt bilda ”syrgas”. Linnea visade att syret 
reagerar med stålet när det tillförs värme och ett nytt ämne bildas genom att syret ”fastnar” på 
järnet. Hon förklarade att eftersom även syreatomerna väger kommer den boll som brinner bli 
tyngre. Här får Linnea veta att det är kort tid kvar på bandet och att hon måste skynda på lite. 
För att visa på en annan variant på en kemisk reaktion tändes ett stearinljus som Linnea sedan 
släckte genom att ställa en burk över ljuset. Eleverna fick frågan om vad som händer med syret i 
burken och var fukten på glasets insida kom ifrån. Tillsammans kom de fram till att stearinet 
(bränslet) och syret reagerade och bildade två nya ämnen; vatten och koldioxid. 
Som avslutning på lektionen sjunger Linnea en jingel om att ingenting försvinner allt finns kvar. 
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Bilaga 3 - Lektion II 
 

1) Presentation av lektionen 
Anette började med att presentera lektionens innehåll för eleverna. Hon berättade att ingenting 
kan försvinna utan att det i de fall där saker verkar försvinna oftast händer något som gör sakerna 
osynliga för våra ögon. Innan lektionen hade Anette skrivit de tre förändringar av materia 
(fasförändring, lösning och kemisk reaktion) som lektionen skulle handla om på tavlan och dessa 
begrepp presenterades nu för eleverna. Hon hade även ritat bilder på de experiment som skulle 
genomföras och visade dessa för eleverna medan hon presenterade experimenten. 

 
2) Atomer och molekyler bygger upp olika ämnen. 
För att eleverna skulle ha möjlighet att förstå begreppen fasförändring, lösning och kemisk 
reaktion behövde de ha kännedom om vad atomer och molekyler är. Eftersom eleverna kommit i 
kontakt med dessa begrepp under tidigare undervisning i NO hade Anette en kort genomgång av 
detta för att friska upp deras minne. Hon visade olika molekyler med hjälp av modeller i lera. 
Samma modeller skulle sedan komma att användas vid experimenten för att förklara atomernas 
och molekylernas rörelse och förflyttning. Anette tryckte även på att atomer har en vikt även om 
de är otroligt små. Hon jämförde med sockerkorn, att ett sockerkorn väger nästan ingenting men 
att många sockerkorn tillsammans i ett sockerpaket kan väga väldigt mycket. 

 
3) Vid en kemisk förening bildas nya ämnen 
Två stålullsbollar fanns inledningsvis upphängda på en balansvåg framför eleverna. Anette 
började med att berätta för eleverna att hon skulle tända på en av bollarna och att någon av 
bollarna efter experimentet skulle komma att väga mer än den andra. Eleverna fick sedan 
resonera tillsammans och gissa vilken av stålullsbollarna som skulle väga mest efter att Anette 
eldat på den ena. De fick även förklara varför de trodde som de gjorde. Sedan genomfördes 
experimentet och lermodeller användes för att förklara att järnatomerna i den stålullsboll som 
brunnit tagit upp syre och att de nu väger mer eftersom de bildat en molekylförening med syret. 
När förklaringen verkade ha gått hem hos eleverna fästet bilden på experimentet vid texten 
”Kemisk reaktion” och Anette påpekade att ett nytt ämne hade bildats och att det är det som är en 
kemisk reaktion. 

 
4) Fasförändring och förbränning, lika men ändå olika 
Anette introducerade ämnet t-röd (etanol) för eleverna. Hon visade hur etanolmolekyler ser ut 
genom att sätta upp atommodeller i papper på tavlan. Experimentet skulle genomföras av 
eleverna själva i två moment. Först skulle de tända på en liten droppe t-röd i en folieform. Sedan 
skulle de avdunsta en annan droppe t-röd över en esbitslåga. Eftersom eleverna misslyckades 
med att tända på t-röden bestämde Anette sig för att göra den delen av experimentet som ett 
lärarförsök. Eleverna fick sedan göra den andra delen, avdunsta t-röd över en esbitslåga, själva. 
Efteråt frågade Anette eleverna om det fanns några likheter eller skillnader mellan de två 
momenten. En dialog fördes med eleverna om vad som hände medan Anette förklarade 
molekylernas rörelse i de olika faserna flytande och gas med hjälp av etanolmolekylerna på 
tavlan. Sedan jämfördes detta med vad som hände när t-röden brann och Anette förklarade åter 
med pappersmodellerna på tavlan hur syreatomer förenades med väte och kol från 
etanolmolekylen och bildat vatten och koldioxid. De två momenten jämfördes med varandra och 
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med experimentet som beskrivs i punkt 3. En bild på t-röd som avdunstar sattes upp på tavlan vid 
texten fasförändring och en bild på den brinnande etanolen sattes upp vid bilden på 
stålullsexperimentet vid texten kemisk reaktion. 

 
5) Fasförändring och molekylernas rörelse 
I det här momentet smältes is i en folieform för att visa på fasförändring med ytterligare ett ämne. 
Ytterligare en fas, fast form – is, berördes. Eleverna fick här hjälpa till att tillverka modeller av 
vattenmolekyler i playdoo lera. Elevernas vattenmolekyler samlades tillsammans på en bricka på 
bordet. Anette tog fram is som hon lade i en folieform och smälte medan hon pratade om vattnets 
olika faser, fast - is, flytande - vatten och gas - vattenånga. Hon tog fram en glasburk med vilken 
hon ”fångade in” vattenångan. Eleverna fick känna på insidan av glasburken för att se att det 
verkligen var vatten i burken. Eleverna frågade om man kan få vattnet att bli till is igen och 
Anette förklarade med hjälp av elevernas molekylmodeller att fasförändring beror på 
molekylernas rörelse. Sedan jämfördes detta experiment med experimentet med t-röd som 
gjordes tidigare och en bild med smältande is sattes upp på tavlan bredvid bilden på den 
avdunstande t-röden. Efter detta gick eleverna på lunch. 

 
6) Från fasförändring till kemisk reaktion 
Efter lunchen visades ytterligare en variant på fasförändring i ett försök där stearin smältes över 
en esbitslåga. Anette började med att fråga eleverna vad som skulle komma att hända när hon 
värmde stearinet. Alla elever hade erfarenhet av att stearin kan bli flytande och sedan stelna igen 
om man slutar att värma det. Anette och eleverna pratade även om att stearinet kan bli stearingas 
och Anette frågade om stearingasen bara skulle flyga ut i luften eller om det skulle hända något 
ytterligare med den. En av eleverna var inne på att molekylen skulle komma att dela sig men kom 
inte längre i sitt resonemang. Anette lade ut en modell av en stearinmolekyl för att förtydliga hur 
molekylen ser ut och försöka hjälpa eleven vidare i sitt resonemang. Sedan smälte hon stearinet 
och värmde det ytterligare så att det tog eld. Sedan ställde hon över en glasburk och kvävde 
elden. Med hjälp av pappersmodellen förklarade Anette hur stearinet först fasförändrades och att 
det sedan blev en kemisk reaktion där CO2 och vatten bildades. Hon berättade även att eld är ljus 
och värme som atomerna sänder ut när de reagerar med syret i luften. När syret tog slut i burken 
som de ställde över kunde ingen ytterligare reaktion ske och ljuset slocknar. Experimentet 
jämfördes med experimentet med t-röden och bilden på experimentet sattes mellan orden 
fasförändring och kemisk reaktion på tavlan eftersom den tillhörde båda. 

 
7) Lösning 
Anette började detta försök med att påminna eleverna om den fråga som de hade fått vid 
förförståelse intervjun. Sedan vägde hon en burk med vatten, burken vägde 581 gram. Hon tog 
även fram en burk med lite strösocker i som hon innan lektionen vägt upp till 4 gram. Eleverna 
fick resonera tillsammans om burken kommer att väga mer, mindre eller lika mycket om de 
skulle hälla i sockret. Sedan hälldes sockret i och burken skakades så att sockret löste sig. Burken 
vägdes på nytt och vågen visade 589 gram. Anette förklarade vad som händer när något löser sig 
med hjälp av en playdoo modell av ett sockerkorn och elevernas ”vattenmolekyler” på brickan. 
Hon berättade att vattnet ”knuffar” lös sockermolekyler från sockerkornet och att de är så små att 
de inte syns. Hon påpekade att ingenting tillkommit eller försvunnit ur burken och att vågen 
troligen var för dålig för att kunna få fram ett riktigt resultat vid vägningen. 
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7) Repetition och sammanfattning 
När Anette skulle försöka sammanfatta lektionen och knyta an till inledningen hade eleverna 
massor av frågor. De frågade återigen vad som händer vid fasförändring. Anette repeterade att det 
har med molekylernas rörelse att göra och att de, när rörelsen ökar, tappar taget om de andra 
molekylerna och flyger iväg ut i luften. De pratade om vad det innebär att en vattendroppe torkar 
och Anette demonstrerade att avdunstning kan ske i rumstemperatur genom att med fingret dra ett 
streck med vatten på bordet. Hon drog även ett streck med t-röd och eleverna fick se att det torkar 
jättefort. När de reagerade på t- rödens starka lukt förklarade Anette att lukten berodde på att 
molekyler lämnat vätskan och flugit upp i näsan på eleverna. 

 
Eleverna undrade även om man skulle kunna samla väte och syre i en låda och om det nästa dag 
skulle vara vatten i den lådan. Anette bekräftade detta och pratade om att vätet ”brinner” när det 
sker och att det sker med en häftig reaktion.  

 
Sedan återgick Anette till sockerlösningen och bilden på försöket som beskrivs i punkt 6 sattes på 
rätt plats på tavlan. Anette frågade om eleverna kom ihåg vad som är skillnaden mellan kemisk 
reaktion, fasförändring och lösning. Tillsammans repeterade gruppen och Anette att lösning är 
när ett ämne löser sig i vatten och delas upp i så små delar att delarna inte syns längre, kemisk 
reaktion är när nya ämnen bildas och att vid fasförändring byter ämnen form men molekylerna 
förändras inte. Eleverna fortsatte att fråga om andra ämnen och Anette försökte förklara och 
relatera till de experiment som använts under lektionen. Bland annat frågade eleverna vad som 
skulle hända om man lade sockerlösningen i frysen. Skulle det bli socker- is? Anette gav ett 
exempel på detta som var väl bekant för eleverna; isglass. Hon tog även fram en burk med ärtor 
som hon hällde socker i och förklarade att på samma sätt som sockerkornen kan lägga sig mellan 
ärtorna kan sockermolekyler lägga sig mellan vattenmolekyler. Lektionen avslutades med att 
Anette påminde om att ingenting försvinner utan att det ”försvinner för våra ögon” när det sker 
en fasförändring, lösning eller kemisk reaktion. 
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Bilaga 4 - Variationsmönster lektion I och II 
 

1. Materia består av atomer och kan inte förstöras (Invariant) 
 

Lektion I   
Variant:  
Pratar om att atomer bygger upp allt 
Ger exempel på saker som är atomer 
Diskuterar med eleverna om att atomer inte kan gå sönder 
Eleverna bygger modeller av vattenmolekyler i playdoo lera 

 
 Lektion 2  

Variant: 
Talar om att saker kan förändras men inte försvinna och att saker kan 
finnas även om det inte syns. 

 Talar om att atomer är så små att de inte syns var och en för sig men att vi 
kan se dom när det är många tillsammans. 

 Jämför atomers vikt med sockerkorn, ett och ett väger dom nästan 
ingenting men många tillsammans kan väga mycket. Eleverna får känna på 
ett sockerpaket och en vattenbägare och säga om dom tycker att det väger 
något. 
Presenterar rena ämnen och molekylföreningar genom att visa järn och 
vatten som molekyler med hjälp av modeller i playdoo lera. 
Talar om att flera atomer är en molekyl 
Talar om att atomer bygger upp allting i världen 
Presenterar olika förändringar/begrepp som kan ske med materia genom att 
skriva dem på tavlan; fasförändring, lösning och kemisk reaktion 

 
 
2. Fasförändring (Invariant) 
    

Lektion I  
Variant:   
Eleverna smälter is i en folieform 
Uppmärksammar vattnets tre faser; fast, flytande och gas 
Pratar om molekylernas rörelse 
Värmer stearin från fast till flytande 
Uppmärksammar att stearinet blir till gas som sedan tar eld 
Låter eleverna lukta på t-röd, berättar att lukten är etanolmolekyler i 
gasform som når elevernas näsor. 

 
 Lektion II 

Variant: 
Eleverna får avdunsta t-röd över en låga 
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Visar med pappersmodeller på tavlan hur etanolmolekylen ser ut och hur 
den rör sig 
Visar vattnets fasförändring från fast till flytande genom att smälta is 
Visar vattnets fasförändring från flytande till gas och tillbaka till flytande 
genom att värma vatten och fånga upp vattenångan i en burk 
Visar stearinets fasförändring från fast till flytande och tillbaka till fast 
genom att smälta stearin och låter det stelna igen 
Visar stearinets fasförändring från flytande till gas genom att tala om 
molekylernas rörelse och att gasen kommer att ta eld när den är tillräckligt 
varm. Demonstrerar detta genom att värma stearin i en form tills det tar eld 
Talar om hur molekylerna rör sig i stearinet och att de hela tiden ser 
likadana ut. 
Drar ett streck med vatten på bordet så eleverna kan se att vattnet 
avdunstar även i rumstemperatur 
Drar ett streck med t-röd på bordet så eleverna kan se att t-röd avdunstar 
vid rumstemperatur 
Uppmärksammar att det är samma process som sker när vattnet torkar från 
bordet som när vi värmer det 
Talar om generella principer för fasförändring och sätter bilden på 
experimenten på tavlan 

 
 

3. Lösning (Invariant) 
 
 Lektion I 

Variant: 
Löser socker i vatten. Glaset med vatten vägs före och efter.  
Visar hur sockret löser sig med hjälp av modeller i playdoo lera 
Löser karamellfärg i vatten  

 
Lektion II 

Variant: 
Löser socker i vatten. Glaset med vatten vägs före och efter.  
Visar hur sockret löser sig med hjälp av modeller i playdoo lera 
Häller socker i en burk med ärtor och visar med detta att 
sockermolekylerna kan tränga sig in i mellanrum mellan 
vattenmolekylerna 
 

4. Kemisk reaktion(Invariant) 
 

Lektion I 
 Variant: 

Eldar stålull 
 Använder modeller i playdoo lera för att visa hur syreatomer förenas med 

järnatomer. 
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 Tänder ett ljus och kväver det igen under en burk. Talar om att det på 
insidan av glaset bildats vatten och koldioxid. 

 
Lektion II  

Variant: 
Bränner stålull 
Visar med modeller i playdoo lera hur syreatomer förenas med järnatomer 
Talar om att eld är ljus och värme som atomerna sänder ut när något 
förenas med syre 
Eldar t-röd 
Visar med pappersmodeller på tavlan hur etanolmolekylen delar upp sig 
och förenas med syret i luften och bildar koldioxid och vatten 
Värmer stearin och låter det ta eld och kväver sedan elden under en burk. 
Förklarar att elden slocknar när allt syre har förenats med kol från 
stearinmolekylen och bildat koldioxid. 
Använder atommodeller av papper i sina förklaringar. 
Sätter upp en bild på experimentet på tavlan bredvid rätt begrepp 
Jämför med experimentet där etanol eldades. 
  

 
 




