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Sammanfattning 

En learning study om grundskoleelevers förklaring av vattenkokning och fasövergången har gjorts. 

Utifrån tidigare forskning har några delar av materians beskaffenhet och kokning av vatten valts ut och 

använts för att designa ett förtest som hjälper till att kartlägga elevernas tidigare kunskap. Alla elevers 

svar har analyserats och jämförts med varandra i likheter och skillnader. Några kritiska aspekter av 

lärandeobjektet valdes och en lektion som belyser de kritiska aspekterna av lärandeobjektet 

planerades. Genomförandet av lektionen filmades med fokus på att belysa kritiska aspekterna och 

filmen transkriberades för att studera samtalen under lektionen. Ett eftertest gjordes och resultatet av 

eftertestet analyserades och jämfördes med resultatet av elevernas svar på förtestet. Utfallet av studien 

har använts för att på en vetenskaplig grund designa en ny lektion som främjar lärandet. 
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Inledning 

PISA:s (Programme for International Student Assessment) senaste undersökningar visar att Sverige 

ligger under OECD ländernas genomsnittliga resultat i matematik och naturvetenskap (Skolverket, 

2010). Flera studier krävs för att hitta bakomliggande faktorer för det resultatet och vända trenden 

tillbaka. En tänkbar studie kan vara lärande studie. Forskning inom lärande (Holmqvist, 2006) kan 

bidra till att hitta nya vägar för att komma åt lärarens möjlighet att hjälpa elever att på ett bättre sätt 

tillgodogöra undervisningsmaterial. En av fördelarna med att arbeta i en learning studie är att lärarna 

på djupet får tränga in i vad eleverna kan, vilka förmågor de har, hur de förstår och uppfattar olika 

begrepp och fenomen (Runesson, 2006). Dessutom har lärande studie lyfts fram under den senaste 

tiden som en skolutvecklingsmodell för att undersöka vad som krävs för att lära och kvalitativa 

skillnader i lärandet för att på så sätt hjälpa lärare att lära om elevers lärande (Holmqvist, 2006). 

 

Det står i Lgr 11( Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) att undervisningen i 

kemi bland annat ska behandla partikelmodell för att beskriva och förklara materians uppbyggnad, 

fasövergångar och atomer (Skolverket, 2010). Teorin om atomer eller materias uppbyggnad är en 

viktig del av läran i naturvetenskap (Park och Light, 2009).  

Park och Light  (2009, s.233) skriver att: 

 

The National Science Education Standards (National Research Council, 1996, p. 149) in the USA 

establish Grade 5-8 science as a period at which students make conceptual shifts from “properties of 

objects and materials” to the “characteristic properties of the substances from which the materials 

are made”.  

  

Elever på dessa nivåer börjar utveckla kunskaper om begreppet atom som det minsta byggnadsblock 

av materia (Park och Light, 2009). Men detta är komplicerat på grund av svårigheter som eleverna har 

gällande att lära sig naturvetenskapliga begrepp och därefter konstruera modeller (Park och Light, 

2009). Vetenskapliga modeller utvecklas genom processer i vetenskapliga undersökningsmetoder och 

diskurs, och kan därför vara sofistikerade och mycket abstrakta (Abdo och Taber, 2009). Forskning 

inom detta område har identifierat ett stort antal olika studentuppfattningar av materians beskaffenhet 

(Renström, Andersson, och Marton, 1990), och ofta stämmer inte dessa uppfattningar och 

föreställningar överens med de föreskrivna kunskapsmål som presenteras i läroplanen. Holmqvist 

(2006) skriver också att elever ibland inte lär sig någonting alls under en lektion, fastän de gör sitt 

bästa och allting ser bra ut.  

 

Det har kritiserats av Marton och Booth (1997) att vad elever lär sig i klassrummet inte är detsamma 

som läraren har tänkt sig att de skulle lära sig. Exempelvis i kemi har elever svårt att samordna de 

olika beskrivningar som krävs för att representera materians struktur och kemiska reaktioner i atomära 

och molekylära termer och detta leder till olika missuppfattningar (Eylon och Linn, 1988). Elever 

skapar ofta sina egna mentala modeller av atomer och molekyler. Marton och Booth (1997) skriver i 

”Learning and Awareness” att utbildning har normer ― normer för vad som ingår i en utbildning ska 

vara lärande, och vad resultatet av detta lärande ska vara. Men man finner också att till synes subtila 
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skillnader i lektionernas uppläggning kan resultera i dramatiska effekter på elevernas lärande 

(Holmqvist, 2006).   

 

I grunden ses lärande som en samverkan mellan befintlig kunskap och nya upplevelser. Det innebär att 

kunna inse vikten av att veta vad våra elever redan tänker när de kommer till lektioner (med tanke på 

att detta sannolikt kommer att skilja sig från de vetenskapliga idéerna till undervisning) och de nya 

erfarenheter de utsätts för (Johnson, 1998). Man börjar med elevernas egna tankar och identifierar 

utbildningsmässigt kritiska aspekter hos det specifika ämnet. Kritiska aspekter är de aspekter i 

lärandeobjektet som eleverna ges möjlighet att upptäcka för att möjliggöra en ökad förståelse av 

lärandeobjekt (Wernberg, 2006), och ett lärandeobjekt är vad elever förväntas lära sig eller 

kunskapsmål (Wernberg, 2009). Det är viktigt att uppmärksamma vikten av att läraren lyssnar på 

elevernas förklaringar för att kunna bygga vidare på elevernas redan existerade uppfattningar eller 

missuppfattningar. Läraren kan ”korrigera” felaktiga föreställningar eller brister i förståelsen på lång 

sikt (Runesson, 2006). Rosalind Driver (1994, s.11) skriver att: ”If students are to adopt scientific 

ways of knowing, the intervention and negotiation with an authority, usually the teacher is essential.”   

 

När man börjar med en lärande studie är det avgörande för studiens framtida resultat att kartlägga 

vilka förkunskaper eleverna besitter av lärandeobjektet (Wernberg, 2006). Utgångspunkten för att 

designa en lektion för att presentera ett lärandeobjekt ska därför vara elevers egna tankar kring 

lärandeobjektet. Taber (2010) hävdar om att flera litteraturer har visat att elevernas egna sätt att tänka 

om vetenskapliga ämnen ibland kan vara sammanhängande, stabila och kan därför tillämpas 

konsekvent och brett över ett ämnesområde. I den här studien undersöks grundskoleelevers egna 

beskrivningsmodeller om vattenkokningsprocess och fasövergången och deras användning av 

atombegreppet för att förklara fenomenet. Studien kommer att försöka påpeka också vilka 

uppfattningar och missuppfattningar eleverna har i deras användning av begreppet. 

 

Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning som gjordes av Renström (1988), Renström, Andersson och Marton, (1990) har 

visat att elever kan ha en rad alternativa idéer om kokning och fasövergång. Sådana alternativa idéer 

har förekommit både i form av makroskopiska förklaringar och abstrakta förklaringar som eleverna 

har från sina tidigare uppfattningar. Under en studie som gjordes om hur 13- till 16-åriga elever 

resonerar kring fasövergångar av ett tillstånd kom Andersson och Renström (1979) fram till slutsatsen 

att över hälften av deras försöksdeltagare trodde att: ”that boiling means that air leaves the water (in 

the form of bubbles) rather than that water in liquid form turns in to water in gaseous form” 

(Renström, Andersson och Marton, 1990). Elever beskriver vatten som ett ämne som består av ”små 

stjärnor” med några flytande saker i mellan, som är i form av bubblor (Renström, 1988). Resultatet av 

deras studie innehåller beskrivningskategorier av elevernas förståelse av materians beskaffenhet. Vad 

eleverna har erfarit enligt de beskrivningskategorier är att vattenmolekyler är många runda saker som 

sitter ihop sammanlänkande, luft innefattar luftmolekyler och när vatten kokar ”kommer vått väte att 

bli kvar i vattnet och syre avgå” (Renström, 1988). Vad som finns i kokbubblorna beskrivs också av 

mer part av elever som luft. 15 ut av 25 elever förklarar utan tvekan att det finns luft i bubblorna 

(Renström, 1988).  
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I avhandlingen ”Conceptions of Matter” (Renström, 1988) illustreras nivåer av elevers 

uppfattningskategorier om materia i form av trappsteg. Enligt den kategoriseringen kan materia 

beskrivas av elever som: 

 I. homogen substans 

 II. avgränsade substans enheter 

 III. ämne enheter med ”små atomer” 

 IV. aggregat av partiklar 

 V. Partikel enheter 

 VI. System av partiklar 

 

De föreställningar om materia som utrycks av varje elev varierar beroende på frågor som ställts om 

speciella problem. De sex föreställningar kan ordnas i termer av deras karakteristiska förklaringar, som 

också för varje steg ger dem allt större förklaringsvärde som innebär ytterligare delar av en mer 

fullständig förståelse av materia (Renström, 1988). Detta innebär att med varje uppfattningssteg kan 

nya aspekter av materia vara motiverats om. Varje aspekt som kan behandlas inom varje uppfattning 

illustreras i figuren nedan (Renström, 1988): 

 

Kvalitativt olika 

uppfattningar 

Aspekter 

                    Statisk          Fas           Atom        partikel          Attribute           System 

                   Materia       Aspekt        Aspekt     Aspekt             Aspekt             Aspekt 

                     aspekt 

 

I. Ämnet är inte avgränsat från andra ämnen och den saknar substans attribut. 

II. Ämnet är avgränsat från andra ämnen och den finns i mer än en form (vilket skapar en 

potential för att tänka på fas omvandling). 
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III. ”Små atomer” införs. De kan skilja sig från det ämne som de är inbäddade i (vilket 

skapar en potential för tänkande av atomer som ingår i ämnet men inte har sina 

makro- egenskaper). 

IV. Ämnet består av oändligt delbar partiklar som inte kan bestå av ämnet. 

V. Ämnet består av partiklar som inte är delbara till andra partiklar som har visa attribut 

(såsom form och struktur) som kan förklara makroegenskaper hos substansen.   

VI. Ämnet består av system av partiklar. Olika makroegenskaper hos ämnet kan förklaras i 

termer av egenskaper hos partikelsystem.  

Figur 1: Elevers uppfattningar med deras respektive beskrivningsaspekt 

 

 

Undersökningsmetoderna hos merparten av de här tidigare forskningarna om elevers förklaringar av 

fasövergångar och begreppsliga kunskaper är baserade på data som samlats från skriftliga instrument 

eller under intervjuer som genomförts individuellt med frågor som var bestämda i förväg. Det återstår 

mycket att lära om elevers uppfattningar som utvecklas och formas under lektioner, som uppmuntrar 

och stödjer elever att dela och uttrycka deras tänkande med läraren och sina kamrater (Varelas, Pappas 

och Rife, 2006). Att kunna diskutera tillsammans förbättrar kritisktänkande och hjälper elever att 

tänka på sina idéer och jämföra dem med andras idéer, inklusive forskare (Braund, 2009). Braund 

hävdar också att prata istället för att skriva låter elever repetera sitt tänkande i en samarbetande och 

trygg studiemiljö. Eftersom flexibilitet av tal gör det lättare för oss att prova nya sätt att arrangera vad 

vi vet (Barnes, 1992), är läraren också inkluderad i den diskursen.  

Den här studien fokuserar på hur elever samtalar om vattenkokningsfenomen både med sina kamrater 

och med läraren under en klassrumssituation. Studien har gjorts på elever i årskurs 6 och jämförts med 

elever som är något äldre. Därför behandlar studien ett viktigt skede i elevernas utveckling som är att 

gå från makro till mikro och modelltänkande.  

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med den här studien är att undersöka svårigheter som elever har för att naturvetenskapligt erfara 

vattenkokningsprocessen och hur en lärare gör för att undervisa en lektion i kemi om 

kokningsprocessen och fasövergången vid kokning av vatten. Frågeställningarna som studien vill 

besvara är: 

 

 Hur beskriver elever i årskurs 6 vattenkokningsprocessen? 

 Vilka svårigheter har elever i år 6 vid deras beskrivning av vatten i olika temperaturer? 

 Att utifrån en vetenskaplig grund planera en lektion om kokning av vatten för elever i årskurs 

6. 



5 

 

Learning study 

Tre olika forskningsmetoder, design experiment, lesson study och learning study har funnit betydelse 

och visar sig på olika sätt vara användbara om man vill utveckla klassrumspraktiken (Gustavsson och 

Wernberg, 2006). Design experiment är en forskningsmetod som utvecklades för att prova och förfina 

design av utbildning som är baserad på tidigare studier. I ett design experiment krävs det att ställa 

teoretiska frågor om lärande i praktiken, att studera lärande praktiken istället för i laboratorier och att 

härleda forskningsresultat från formativ utvärdering. En väsentlig utmaning när det gäller att designa 

utbildning ligger i att det genomförda design ofta blir helt olik den som designern avsåg (Gustavsson 

och Wernberg, 2006). Även om designundervisning kan vara mer eller mindre preciserad, går det 

aldrig att precisera allt på grund av begränsningar från exempelvis deltagarnas handlingar och 

genomförandet. Det är därför viktigt att komma ihåg att när man utvärderar en designstudie ska man 

räkna med att den har sina begränsningar (Gustavsson och Wernberg, 2006).  

 

 

Lesson study kommer ursprungligen från Asien, Japan och baseras på tanken att en lärare inte 

betraktas som färdigutbildad den dag hon/ han avslutar sin utbildning (Gustavsson och Wernberg, 

2006). Läraren går ofta i en lokal kompetensutvecklingscirkel, där han arbetar i grupper för att 

designa, genomföra, testa och återgenomföra lektioner. Lärarna i Japan förväntas inte att vara passiva 

mottagare av nya reformer utan tar de själva ansvaret för att målet realiseras i klassrumspraktiken. 

Tanken bakom en lesson study är att det mest effektiva sättet för att utveckla undervisningen är att 

göra detta i den direkta klassrumspraktiken (Gustavsson och Wernberg, 2006). 

En lesson study görs i form av cykel som delas upp i olika steg. Den börjar med att mer parten av 

skolans personal träffas vid flera tillfällen för att bestämma ett tema som ska genomsyra skolans arbete 

under det kommande året (Gustavsson och Wernberg, 2006). Lärarna börjar sedan arbeta i grupper av 

cirka sex personer per grupp som delas enligt vad de undervisar i. I grupperna börjar lärarna planera 

och utveckla forskningslektioner (research lessons). Under planeringsmötena läggs inte fokus på vilka 

metoder man ska använda utan istället på hur man ska kunna utveckla elevernas förståelse. Man ska 

bland annat fundera mycket över hur ett problem eller en huvudfråga ska formuleras för att läraren ska 

väcka och behålla elevernas intresse under en lektion. En lektion börjar alltså alltid med ett noga utvalt 

problem som eleverna får försöka att lösa. Detta genomförs först enskilt och sedan i grupper och 

avslutningsvis uppmanas eleverna att presentera sina egna förslag inför hela klassen.  

 

 

Learning study är en fussion av lesson study och design experiment (Holmqvist och Nilsson, 2005). I 

learning study fokuserar forskaren eller läraren inte på olika metoder att undervisa. Forskaren eller 

läraren utgår ifrån olika sätt att för eleverna presentera de kritiska aspekterna för att erfara 

lärandeobjektet. Det betyder att om en lärare ska lära eleverna att förstå skillnaden mellan atomer och 

molekyler, ska han/ hon bestämma om de ska presenters var för sig eller samtidigt. Det är alltså inte 

metoden som är avgörande utan hur läraren väljer att erbjuda de olika delarna av lärandeobjektet. En 

Learning study börjar med kartläggning av elevernas förmåga eller kunnande inom det område som 

utgör lärandeobjektet innan själva forskningslektionen planeras och genomförs. Kartläggningen 

genomförs med hjälp av ett slags förtest. Eleverna informeras om att testet inte ska ligga till grund för 

deras betyg eller omdöme utan att det ska användas för att hjälpa lärarna att förstå vad som krävs för 
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att lära det man valt som lärandeobjekt. Elevernas svar av förtestet analyseras för att urskilja kritiska 

aspekter som i sin tur används för att planera en lektion som steg för steg ska presentera de kritiska 

aspekterna för att förstå lärandeobjektet. Lektionen videofilmas med stort fokus på elevernas respons 

och deras samtal med varandra kring de kritiska aspekterna för att förstå lärandeobjektet. Vad som 

sägs under lektionen transkriberas och analyseras. Ett eftertest genomförs och resultatet analyseras 

utifrån förtestet, lektionsplaneringen och genomförande av lektionen. Eftertest genomförs i vissa fall 

för att se huruvida den nya förmågan/ det nya kunnandet verkligen grundats på utvecklad förståelse 

(Gustavsson och Wernberg, 2006). Utfallet av studien används för att planera en ny lektion som är 

baserad på vetenskaplig grund som främjar lärande.   

 

Lärandeobjekt 
 

Begreppet lärandeobjekt består av två ord. Det är en sammansättning av orden lärande och objekt. En 

lärare har till uppgift att hjälpa elever i sitt lärande. Enligt Holmqvist (2006) är syftet med denna hjälp 

inte att eleverna lär sig att memorera så mycket som möjligt, utan att de lär sig att utveckla sin 

kvalitativa förståelse så mycket som möjligt. Marton och Booth (1997) beskriver också lärande som en 

kvalitativ förändring mellan olika sätt att erfara något, det vill säga få kunskap om världen. Ordet 

objekt refererar i detta sammanhang till ett avgränsat kunskapsområde eller en särskild förmåga. De 

lärandeobjekt som avgränsas i studierna är helt enkelt de områden för lärande som 

undervisningssituationen syftar till att utveckla (Holmqvist, 2006). När det gäller abstrakta objekt, som 

atombegreppet har man enligt Marton och Booth (1997) sinnlig erfarenhet av något som inte verkligen 

kan upplevas med något av sinnena. De menar att man skapar sinnliga modeller för att begripa de 

osinnliga.   

 

Holmqvist (2006, s.22) analyserar begreppet lärandeobjekt mer detaljerat: 

 

När vi talar om lärandeobjektet delar vi in analysen av det i tre olika delar, det intentionella 

lärandeobjektet (the intended objekt of learning), det iscensatta lärandeobjektet (the enacted object 

of learning) och det erfarna lärandeobjektet (the lived objekt of learning). 

 

Det intentionella lärandeobjektet är det avgränsade fenomen inom vilket läraren har för avsikt att 

utveckla sina elevers lärande (Holmqvist, 2006). Det betyder att innan undervisningen startar måste 

läraren ha klart för sig vad lärandeobjektet är. Vad som ingår eller inte ingår i lärandeobjektet är inte 

lätt att veta för eleverna under ett klassrums undervisningssituation. På samma sätt kan de inte veta 

heller varför det är betydelsefullt att utveckla lärande inom lärandeobjektet. Skolans uppdrag är att 

utveckla lärande inom viss område under en förut bestämd tidsram enligt kursplanen. Det finns såldes 

intentioner om vilket lärande som ska utvecklas i skolan, vilket man givetvis kan ha synpunkter på, 

och det är dessa intentioner som en lärare ska omsätta i handling i skolan (Holmqvist, 2006). En lärare 

förväntas att tydliggöra det intentionella lärandeobjektet. Det iscensätta lärandeobjektet är det som 

faktiskt sker i klassrummet. I klassrummet finns det flera personer som ser lärandeobjektet på sitt eget 

sätt och därför blir det inte alltid exakt detsamma som läraren hade planerat. Detta är då ett föremål 

som en forskare betraktar och analyserar. Genom att videoinspela lektionerna kan vi presentera hur vi 
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har uppfattat vad eleverna erbjöds respektive inte erbjöds i termer av kritiska aspekter av 

lärandeobjektet, hur dessa presenterades samt vilken variation lärare och elever tillsammans 

konstruerade, och vad eleverna egentligen erbjudits att lära (Holmqvist, 2006). Det erfarna 

lärandeobjektet är vad eleverna faktiskt har utvecklat under en lektion. Även om elever erbjudits 

samma iscensatta lärandeobjekt utvecklas de olika. Genom att studera elevernas förståelse såväl direkt 

före och direkt efter forskningslektionen kan vi se om det finns kvalitativa skillnader i deras lärande 

(Holmkvist, 2006).  

kritiska aspekter 
 

Kritiska aspekter är de aspekter i lärandeobjektet som eleverna måste ges möjlighet att upptäcka för att 

möjliggöra en ökad förståelse av lärandeobjektet (Gustavsson och Wernberg, 2006). De är aspekter i 

lärandeobjektet som är krångligt för eleverna att förstå men är avgörande för deras lärande. De här 

aspekterna är kopplade till elevernas tidigare kunskaper i förhållande till lärandeobjektet. För att kunna 

upptäcka kritiska aspekter måste det finnas variation. Ett exempel: För att veta vad som finns i de små 

kokbubblorna i vatten som kokas måste man också inte veta vad som finns i kokbubblorna. I en 

Learning study brukar man göra ett förtest för att urskilja de här kritiska aspekterna. För att jobba med 

att finna kritiska aspekter ställs frågor som handlar om vad det innebär att kunna eller förstå ett 

lärandeobjekt och vad som kan tas för givet (Wernberg, 2006).  

 

Variationsteoretiskt perspektiv och samtidighet 
 

Att ha ett variationsteoretiskt betraktelsesätt på lärande innebär att utgå från att de sätt varpå vi 

uppfattar eller förstår något är en funktion av alla de aspekter som vi samtidigt är uppmärksamma på 

(Runesson, 2006). Variationsteorin grundas på att allt lärande kräver variation av olika slag i de 

nödvändiga förutsättningarna för erfarande, som öppnar olika dimensioner för tänkbara och möjliga 

sätt att erfara ett lärandeobjekt (Holmqvist, 2006). Variationen mellan skilda sätt att erfara någonting 

är följden av att skilda aspekter eller delar av en helhet urskiljs eller inte urskiljs och eller inte är 

föremål för ett fokuserat medvetande samtidigt (Marton och Booth, 2000). Det betyder att det finns 

kvalitativa skillnader om vad eller på vilket sätt människor erfar ett fenomen. Fenomenografi har sin 

grund i ett intresse för att beskriva fenomen i världen såsom andra betraktar dem, och att avtäcka och 

beskriva variationer i det avseendet, i synnerhet i ett pedagogiskt sammanhang (Marton och Booth, 

2000). Det betyder att det finns intresse för variationen i och förändringar i att erfara en viss aspekt av 

ett objekt eller ett visst fenomen. Holmqvist (2006, s.15) refererar till Marthon och Booth (2000) och 

skriver i boken ”Lärande i skolan” att: 

 

Ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande utgår från att allt lärande är icke-dualistiskt, det vill 

säga att det inte finns en kunskap ”där ute i världen” som ska förstås och avbildas i den lärandes 

”inre värld”, eller att kunskapen finns ”där inne” och appliceras på världen ”där ute” eller 

utvecklas i kontakt med världen utanför. Det som erfars är unikt, och det finns varken ”där ute” eller 

”där inne” utan mitt emellan. 
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Det innebär att ett objekt finns som det är oavsett om olika personer uppfattar det på ett eller annat 

sätt. Olika personer uppfattar eller erfar ett fenomen, ett begrepp eller en situation på olika sätt 

beroende på vilka aspekter av detta fenomen som personerna uppmärksammar eller urskiljer. För att 

förstå något på ett visst sätt krävs att man urskiljer alla de för förståelsen kritiska aspekterna på samma 

gång- och inga andra (Runesson, 2006). En lärare kan hjälpa elever att erfara ett visst lärandeobjekt 

genom att utforma undervisningssituationen på så sätt att eleverna kan ha möjlighet att 

uppmärksamma de kritiska aspekterna för lärandet. Lärande innebär, utifrån vårt sätt att se ett 

lärandeobjekt, att erfara det på ett nytt sätt och denna möjlighet skapas genom att öppna en variation 

(Holmqvist, 2006).   

Metod 

Urval 
 

Studien gjordes på en klass med 25 elever som går i årskurs 6. Skolan är en kommunalskola och ligger 

i Stockholms län. Urvalet gjordes i samråd med NO- lärarna på skolan och på grund av att eleverna för 

några veckor sen hade lektioner i materians uppbyggnad. 

Forskningsetiska principer 
 

Utifrån forskningsetiska principer har både eleverna och lärarna informerats om studiens syfte och 

undersökningsmetoderna. Enligt Johansson och Svedner (2010) är det viktigt att hålla god 

forskningsetik och de relationer som berörs av undersökningen måste bygga på respekt för de 

människor som deltar. Därför används de fyra forskningsetiska huvudkraven av vetenskapsrådet i den 

här studien. De här kraverna är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informations kravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Både eleverna och lärarna i den här studien informerades om 

studiens syfte, undersökningsmetoderna, deras uppgift i studien och villkoren för deras deltagande. 

Samtyckekravet går ut på att forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär) (Vetenskapsrådet, 2002). 

Eftersom eleverna i den här studien inte är myndiga har målsman till varje elev som deltar i studien 

informerats och tillfrågats om eleven får filmas och medverka i undersökningen. Förfrågan gjordes 

med ett brev (Bilaga 1), som varje elev tog med sig hem för påskrift från respektive målsman. Brevet 

hade optioner både för ja och nej påskrift. Två elever kunde inte medverka i studien på grund av att de 

inte fått tillåtelse av deras målsman. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i 
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studien hade informerats att inga personuppgifter lämnas till någon annan. De informerades att alla 

som deltar kommer att vara helt anonyma och inte nämnas vid namn i uppsatsen. Nyttjandekravet går 

ut på att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i denna studien informerades att alla data som samlats i den här 

studien används bara i denna studien och kommer inte att användas till något annat. 

Datainsamlingsmetoder 
  

En Learning studie ska utgå ifrån vad eleverna redan kan. Därför börjar den här studien med ett förtest 

som är en slags black box. Resultatet från förtestet ger elevernas olika uppfattningsnivåer som sedan 

används för att utforma beskrivningskategorier. Några kritiska aspekter urskiljs mellan 

beskrivningskategorierna och variationsteorin används för att designa en lektion som videofilmas. 

Videofilmningen fokuserar på att iscensätta lärandeobjektet. Samtalen mellan eleverna och läraren 

transkriberas och analyseras. Ett eftertest görs och resultatet analyseras för att på en vetenskaplig 

grund designa en lektion som främjar lärandet. 

Studiens genomförande 

Förtest  

 

Syftet med förtestet (bilaga 2) är att ta reda på hur elever erfar kokningsprocessen av vatten. Tidigare 

forskning om grundskoleelevers uppfattning om kokningsprocessen (Renström, 1988) visar att elever 

har svårigheter att beskriva vatten vid olika temperaturer. Deras sätt att beskriva skillnaden mellan 

kallt och varmt vatten är därför av vikt att få med i förtestet. Eftersom ”att koka vatten” för elever kan 

innebära processen att ta fram en bägare och värma vattnet så att det kommer bubblor, är det av vikt 

att eleven får se flera bilder av kokningsprocessen (Renström, 1988).  

 

Då lärandeobjektet fokuserar på vattnets fasövergång mellan vatten i vätskeform och vattenånga bör 

förtestets frågor även tillvarata den aspekten. De två första frågorna i förtestet behandlar därför hur 

elever erfar vatten vid 20 
o
C och 50 

o
C. Frågorna formuleras med en inledande mening: ”Beskriv hur 

du tror vattnet ser ut under kokningsprocessen från kallt vatten till kokande vatten. Rita i rutan bredvid 

hur det kan se ut i vattnet.” Två bilder som visar vatten i en bägare vid olika temperaturer är försedda 

med förstoringsrutor. I rutorna förväntas eleverna beskriva hur de uppfattar vattnet vid de två 

tillfällena. Förstoringsrutor förekommer ofta i läroböcker (Andréasson, Bondesson, Boström och 

Natur och Kultur, 2002, Henriksson och Gleerups utbildning, 2002). Renström (1988) beskriver att 

elever kan ha svårigheter att förstå förstoringsrutor. Av den anledningen planerades det att eleverna 

även muntligt skulle få veta att de skulle rita hur de tror att vatten ser ut om de kunde titta in i det i 

förstoringsrutorna.    

 

De två sista frågorna i förtestet formulerades på liknande sätt med bilder och förstoringsruta. Nu 

förväntas eleverna beskriva hur de erfar kokbubblor och vattnet då det kokar.  
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Analys av resultat på förtest 

 
Trots att vi tillsammans läste de inledande raderna på förtestet och trots att jag muntligt beskrev vad 

som förväntades att de skulle rita i förstoringsrutorna, så visade det sig att eleverna har använt 

förstoringsrutan för att rita av bilden på frågan eller för att beskriva i ord vad de tror att vattnet ser ut 

vid olika temperaturer. 12 av 23 elever har använt förstoringsrutan för att rita av bilden på frågan eller 

för att beskriva i ord vad de tror att vattnet ser ut vid olika temperaturer. Detta visar att de inte riktigt 

erfar vad en förstoringsruta innebär.  

 

 
 

Figur 2: Exempel av elevsvar på fråga nummer 1 
 

Alla elevers svar på förtestet har omskrivits i en tabell (bilaga 3) och analyserats i likheter och 

skillnader med varandra. Det framkom vid analysen att ordet ”vanligt…” och bilder med 

sicksacklinjer dominerar svaren på den första frågan. Det är exempelvis elva elever som har ritat några 

linjer i en bägare och skrivit att ”vatten ser ut som vanligt vatten när det är kallt” som svaren på den 

första frågan.  

 

Bilden som eleverna ritat som svar på fråga nummer två innehåller några små bubblor och orden 

”bubblor” eller ”små bubblor” dominerar deras beskrivningar. Eleverna tycks förknippa uppkomsten 

av bubblor som att vattnet har värmts.   

Svaren på fråga nummer tre innehåller många stora bubblor som stiger upp och några elever skriver 

också ”varmluft bubblor…” eller ”vattnet ryker”. Skillnaden man ser från svaren från fråga nummer 

två är att bubblorna i svaren på den tredje frågan är större än de bubblor som finns på svaren för fråga 

nummer två och bubblorna är också flera. Det syns att mer värme ger fler bubblor som också är större. 

Det har exempelvis skrivits på ett par elevsvar att ”Nu börjar det komma större bubblor och det 

avdunstar lite”. Svaren på den fjärde frågan dominerar med orden ”varm luft”. Det är tretton elever 
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som har skrivit luft eller varm luft som svar på den fjärde frågan. Det finns inget svar som visar 

uppfattningen om att vatten i flytande form förvandlas till vatten i gas form.  

 

Tabell 1: Sammanställning för elevernas uttryck 
 

Fråga nr. Elevuttryck Antal elever 

1 Vanligt…, Normal…, lagom att bada i…,  11 

2 Små bubblor… / bild på små bubblor 18 

3 Stora bubblor…, vattnet rycker,  /bild på stora eller flera 

bubblor 

15 

4 Luft, Varmluft 13 

kategorisering av elevsvar på förtest 
 

Kategorisering av elevers svar görs med hjälp av Renströms (1988) beskrivningskategorier som 

angetts under ”Tidigare forskning” delen. Beskrivningsnivåer av elevsvaren ligger i de första tre 

beskrivningskategorier.  

 

 

 

 

Kvalitativt olika 

uppfattningar 

Aspekter 
                Statisk          Fas           Atom       partikel         Attribute       System 

                Materia       Aspekt        Aspekt    Aspekt           Aspekt           Aspekt 

                aspekt 

 

        I. Ämnet är inte avgränsat från andra ämnen och den saknar substans attribut. 

       II. Ämnet är avgränsat från andra ämnen och den finns i mer än en form (vilket skapar en     

potential för att tänka på fas omvandling). 
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       III.”Små atomer” införs. De kan skilja sig från det ämne som de är inbäddade i (vilket skapar en   

potential för tänkande av atomer som ingår i ämnet men inte har sina makro- egenskaper).     

Figur 3: Elevers (i studien) uppfattningar med deras respektive 

beskrivningsaspekt 
 

Den första uppfattningsgruppen, kategori I visar att eleverna ritat eller beskrivit vatten som något 

homogent eller bara i en form. Enligt de ovannämnda beskrivningskategorier, kan den statiska 

aspekten av materia ha varit tänkt på. Bilderna som eleverna i den här uppfattningskategorin ritat visar 

bara några sicksack linjer för kallt vatten, små runda saker för varmt vatten och stora runda bubblor för 

kokande vatten. De skriver och uttrycker om ämnet vatten som om den bara existerar i en form. De 

flesta av elevsvaren befinner sig i den här uppfattningskategorin.  

 

Elevsvaren i den andra uppfattningskategorin, kategori II har uttryckligen skrivits om att vattnet 

avdunstar eller beskrivits om vattenånga vid kokningen. Elever har ritat det varma vattnet med små 

bubblor som också är fyllda med något eller det kokande vattnet med ånga som stiger upp. Detta är ett 

tecken på deras insikt om fas aspekten eller att fas aspekten möjligen läggs till som ett potentiellt 

föremål av förklaringar i deras beskrivning om ämnet.  

 

I den tredje uppfattningskategorin, Kategori III omfattas elevsvar som har nämnt orden atomer eller 

molekyler i deras beskrivningar om ämnet vatten. Elevsvaren i den kategorin visar en ritning om en 

liten kula i bägaren och visar med en pil att den är syre. Eftersom eleverna skriver och nämner några 

atomer som syre, väte och molekylen H2O, finns det en möjlighet att resonera kring ”små atomer”. 

Eleverna i den här kategorin kanske inte riktigt kan relatera de sistnämnda kemiska begreppen till den 

första uppfattningen som enligt Svensson (1976) kallas en karakteristik för ett atomiskt synsätt. 

 

Efter att elevsvaren på förtestet har analyserats om deras möjliga beskrivningskategorier enligt 

ovannämnda kategoriseringsmodellen, sammanställs dem på följande tabell. 

 

 
Tabell 2: Hur Kategorier av elevsvar är fördelade på de fyra frågorna.  
 

Elevsvar Fråga nr. 1 Fråga nr. 2 Fråga nr.3 Fråga nr. 4 

1 I II II I 

2 I I I I 

3 I I II II 

4 I I II I 

5 I I I I 

6 I I I II 

7 I I I I 

8 I I I I 

9 I I I III 

10 I I I II 

11 I I I I 

12 I I I I 

13 I I I II 

14 I I I I 
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15 I I I I 

16 I II II I 

17 I I I I 

18 I I I III 

19 II I I I 

20 I I I I 

21 I I I I 

22 I I I III 

23 I I I I 

 

 

Tabell 3: Antal elevsvar för varje fråga i olika kategorier 
 

Elevsvar Kategori I Kategori II Kategori III 

Fråga nr. 1 22 1 0 

Fråga nr. 2 21 2 0 

Fråga nr. 3 19 4 0 

Fråga nr. 4 16 4 3 
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Diagram 1: Elevsvar på förtest med respektive kategorier 
 

Kritiska aspekter 

 

Vid analys av resultatet på elevernas svar på förtestet framkom följande kritiska aspekter: 

1. Elever har visat tecken på att de inte riktigt erfar innebörden av en förstoringsruta. Detta 

märks i deras svar på förtestets frågorna genom att de har använt förstoringsrutorna till att rita 

av bilderna i frågorna eller skriva några meningar i dem. 
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2. Existensen av vatten i olika former eller fas aspekten av materia är en kritisk aspekt för elevers 

erfarande. Den här kritiska aspekten har att göra med de ovannämnda kategorierna I och II. 

Eftersom eleverna har visat tecken på att de känner igen ämnen som de uppenbarar sig och 

inget annat behöver ämnets existens i olika former belysas.  

3. Hur värmen eller enligt elevernas beskrivning ”varmluft” kan komma in i vattnet i bägaren är 

en kritisk aspekt som ska lyftas fram. Man gör detta för att eleverna redan har visat tecken i 

sina svar på förtestet att de känner igen vatten, värme och luft utan att beskriva hur värmen 

kommer i vattnet i bägaren. Samtidigt ska eleverna erfara att förklara skillnaden mellan kallt 

och varmt vatten och vad som finns i kokbubblorna. 

Planering av lektionen 
 

Lärandeobjektet i lektionen är kokningsprocessen av vatten där elever förväntas erafara värmens effekt 

på vattnet, fasövergången och vad som finns i kokbubblorna. I Lektionsplaneringen väljs att belysa de 

kritiska aspekter som kommit fram vid analys av förtestet. Detta görs för att bygga lektionen på den 

kunskap som eleverna redan besitter med och utveckla den.  

 

Den första kritiska aspekten ska iscensättas genom att inledningsvis visa eleverna exemplar av några 

bilder med förstoringsrutor från sina egna läroböcker och dela ut ett förstoringsglas till eleverna för att 

de med den ska titta på några små föremål som exempelvis strösocker eller saltkorn. På detta sätt ska 

först eleverna erfara meningen med användning av förstoringsruta i en lärobok eller på förtestet. Sedan 

ska vatten hällas i en bägare och frågor ställs om vad vatten är och vad man kan se om man kunde 

använda ett mikroskop för att se hur vatten byggts upp (Renström, 1988). Eftersom eleverna vid 

förtestet visat tecken på att inte erfara vad en förstoringsruta innebär ska de i lektionen få erfara den 

och vad eleverna tycker att man kan se i vattnet ska sedan diskuteras. 

 

Den andra kritiska aspekten iscensätts gradvis genom att först eleverna värmer vatten i en bägare på en 

kokplatta, tar ner den efter en kort stund och sedan ställs frågor som att beskriva vad som händer med 

vattnet Renström (1988). Läraren ska be eleverna diskutera om en vattendroppe och be eleverna 

fundera över hur det kommer sig att den bildar den form den gör. Följande frågor ställs till eleverna: 

Vad tror ni att det händer med droppen om det är jättekallt ute? Hur går det till när droppen fryser? 

Och vad händer med droppen om det är jättevarmt? Eftersom eleverna vid förtestet har visat tecken på 

att de känner igen ämnen som de uppenbarar sig och inget annat behöver ämnets existens i olika 

former belysas. Genom att använda sådana frågor får läraren eleverna att höja kvaliteten i sina 

erfaranden.  

 

Den tredje kritiska aspekten ska iscensättas genom att bägaren med det varma vattnet i ska placeras på 

kokplattan igen och vattnet värms tills det kokar och läraren lyssnar på vad eleverna uttrycker. Med 

några frågor som …hur menar du? Vad ser du? Kan du beskriva? Får läraren eleverna att uttrycka 

något och utgår från eleverna för att utveckla deras tänk. Frågor om vad värme är, hur det kan komma 

i vattnet (Renström, 1988) och vad som finns i kokbubblorna ska också diskuteras. Man gör detta för 

att eleverna redan har visat tecken i sina svar på förtestet att de känner igen vatten, värme och luft utan 
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att beskriva hur värmen kommer i vattnet i bägaren. Beroende på hur diskussionen utvecklas kan den 

här aspekten förknippas med den andra kritiska aspekten.  

 

Materiel till iscensättningen 

 

 Ett förstoringsglas per elev för att eleverna ska använda den för att se några små föremål. 

 Två glasbägare per grupp för att eleverna ska fylla bägge två med vatten till 2/3 och värma 

den ena bägaren en liten stund och beskriva vad som händer med vattnet och kunna diskutera 

vad det är för skillnad mellan kallt och varmt vatten.  

 En kokplatta per grupp som ska användas för att värma vattnet i bägaren.  

 En tång per grupp för att hålla den varma bägaren med. 

 Skyddsglasögon till alla elever för att det är en viktig säkerhetsanordning när man gör 

labbövningar. 

 

Genomförande av lektionen 

 
Hela klassen kunde inte filmas samtidigt för att i den skolan ska lektioner som går ut på att göra 

laborationsövningar ske i princip med halva klassen per gång för att läraren ska ha bättre koll på vad 

eleverna gör. Därför hölls och filmades en och samma lektion två gånger med två olika elevgrupper 

som går i samma klass.  

 

Första gruppen: 

Läraren delade ut en kemibok, (Andréasson, Bondeson, Boström och Natur och Kultur, 2002) som 

eleverna brukar använda på NO- lektionerna och bad de att slå upp en sida, (sid. 196) där det finns ett 

tydligt exempel på en förstoringsruta. Han använde sig också av förtestets frågor som innehåller 

förstoringsrutor och frågade vad det innebär att använda sådana förstoringsrutor i bilderna. 

 

Lärare: Ni ser i boken en förstöringsruta och förra gången då ni skrev företest har vi haft en sån här 

förståringsruta. Vad innebär det? Vad menas med det? 

Elev A: Jag måste… kolla vad som händer i…jag ska kolla vad som är i...för att se vad som är i. 

Lärare: Ok, på samma sätt om vi tittar i vattnet som finns i bägaren vad ser man?  

Elev A: Man ser små små….små små… 

Lärare: Ja, små små …fortsätt små små vad 

Elev A: små små grejer… 

Elev B: Vatten Bubblor… jag vet inte 

Elev C: Vattenmolekyler 

Elev D: Neeej, det är inte möjligt för att de är för små. 
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Läraren delade också ut förstoringsglass och strösocker på ett litet glaskärl för att eleverna ska titta  på 

strösockret med hjälp av förstoringsglasen. 

Elev B: Va söta!  

Lärare: Vad ser ni 

Elev B: Små små kristaller.  

Lärare: Ja, man ser större kristaller om man använder förstoringsglassen eller? 

Elev B: ja… coolt. 

Elev E: Ja, de blir lite större… eller (försöker att kolla med förstoringsglassen fram och tillbaka).  

Läraren bad eleverna att fylla två bägare med vatten till två tredjedelar och lägga den ena bägaren på 

värmeplattan och värma vattnet en liten stund. Eleverna gjorde detta och en del började kolla vattnet 

med hjälp av förstoringsglassen.  

Lärare: Vad ser ni?  

Elev E: ingenting. 

Elev B: igenomskinligt vatten. 

Elev B: Men… kolla här, det kommer små små bubblor där 

Lärare: Varför blev det bubblor där? 

Elev B: För att vattnet blir varmt. 

Lärare: Du menar att när det blir varmt kommer bubblor. 

Elev C: Kommer bubblor, bubblor. 

Lärare: Varför kommer bubblor? 

Elev A: För att vattnet är varmt …och avdunstar. 

Lärare: vad menas med att vattnet avdunstar? 

Elev A: Vattnet blir varmt och varmt och… 

Lärare: Nu tar vi ner det varma vattnet och lägg det bredvid den andra bägaren. Vad är det för skillnad 

mellan de två? 

Elev B: Jag ser ingen skillnad  

Lärare: Du ser ingen skillnad 

Elev B: Nej 

Elev E: varmt och kallt 

Lärare: Ok, tänk om en vattendroppe, om det blir kalt ute vad händer med vattendroppen? 

Elev B: Is 

Lärare: Hur får vattendroppen den form som den har? 

Elev B: fast, fastform 

Lärare: Ja, det blir fastform 
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Lärare: Om det blir varmt ute då 

Elev B: Den smälter,… smälter 

Lärare: Ok, om vi fortsätter värma, vad händer med vattendroppen? 

Elev E: Det blir gasform, avdunstar 

Lärare: Tänk vattendroppen. Vad är det som ger vattendroppen den form som den har?  

Elev E: ytspänning. 

Lärare: Vad menas med ytspänning? 

Elev E: (pekade med ett finger på vattnets yta) …det är den som ger den här formen. 

Lärare: Ok, de håller ihop varandra och vi ser den form som vi ser här.  

Läraren gick till den andra gruppen och frågade samma frågor. 

Lärare: vad är skillnaden mellan kalt och varmt? 

Elev A: Skillnaden är… avdunstar vattnet när det är varmt och åker de upp, och…och…den andra är 

kall och molekylerna i den varma, de rör sig runt och runt och för att den är himla varmt de rör sig, 

och avdunstar de sig för att det är jätte varmt. 

Lärare: Ok, tror ni att vattnet blir tyngre för att det är varmt? 

Elev E: jag vet inte faktiskt 

Elev A: Jag skulle vilja ha en våg 

Elev B: det blir lättare 

Eleverna blev fundersamma och frågade varandra och några säger lättare och några säger tyngre och 

de skrattade och tänker och sa tyngre… eller nej… lättare 

Elev A: Vattnet bara rör sig runt och runt för att… det är himla varmt där inne. 

Lärare: Bra 

Lärare: Lägg bägaren igen på värmeplattan och fortsätt att värma den 

Eleverna placerade bägaren igen på värmeplattan igen och väntade tills den kokar. 

Elev D: bubblor 

Lärare: Nu ser vi att det kommer bubblor som åker upp. Vad är det som finns i bubblorna? 

Elev B: Det finns syre. 

Elev D: Syre 

Lärare: var ifrån kommer det? 

Elev E: växter 

Lärare: Ja…, men jag menar nu det ni säger att det finns i bubblorna. 

Lärare: Har ni någon förklaring om de här bubblorna?  

Elev A: Ja,…det är ju avdunstning. Vattnet cirkulerar. 

Elev E: Vattnet börjar cirkulera 
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Lärare: Vattnet börjar cirkulera, varför gör det? 

Elev E: jag vet inte. 

Lärare: (pekade på bägaren som innehåller kallt vatten) när det var kallt den cirkulerade inte men nu 

det gör det (pekade på det kokande vattnet) 

Elev E: Det är värmen som gör att det cirkulera 

Lärare: bra! Det är värmen som gör att det rör på sig mycket och i de här stora kokbubblorna är det 

vattenånga.  

Elev D: det rycker här! 

Elev A: vattnet avdunstar 

Lärare: vad menas med att vattnet avdunstar? 

Elev A: Det är…vattnet separerar från…från andra molekyler. 

Lärare: Ok, vattenmolekylerna åker längre bort från varandra,  

Elev E: vattnet går till gasform 

Elev B: Ja, vattnet blir i gasform 

Lärare: Bra, vattnet går från flyttande till gasform. 

Lärare: (Pekade mot vattenångan) vad är det som finns i den här gasen? 

Elev B: Luft 

Elev D: inget 

Elev E: När det blir varmt och varmt, de här molekylerna rör på sig mer och mer och blir det 

separering. 

Lärare: Bra, då är det vattnet som vi ser här i gasform. 

Elev A: När… jag kokar vatten hemma…, i … en kastrull som har glasslock, den avdunstar och blir 

det vatten igen på locket. Den avdunstar… på locket och blir det vatten.  

Lärare: Ja, men du menar den kondenserar på locket.  

Elev A: Ja, den kondenserar och åker den tillbaka.  

Lärare: Ja, varför tror du att det blir så? 

Elev A: Locket… locket är kall och det är därför det avdunstar 

Lärare: Du menar kondenserar. 

Elev A: ja den kondenserar för att den är kall. 

Lärare: Ok, när det är kall kondenserar det och vattnet som är i gasform blir i flyttande form igen. 

Lärare: kan någon förklara hela den här vattenkokningsprocessen? 

Elev C: kokningsprocessen? 

Lärare: Ja 

Elev A: Det är Elek… Elektriciteten som börjar värma den här plattan…och… och bägaren och 

vattnet, och…för att det är himla varmt, blir…bubblor och avdunstar det.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Andra gruppen: 

 

Lärare: Om du använder förstoringsglassen, vad ser ni? 

Elev F: Vatten 

Elev G: man ser att det är kallt 

Lärare: ser man att det är kallt? 

Elev G: Ja, eftersom det inte finns bubblor där…, det är kallt. 

Lärare: du menar att det inte finns bubblor visar att det är kallt. 

Elev G: ja 

Lärare: om vi nu har en special förstoringsglas och kollar i vattnet, vad tror ni att man kan se? 

Elev G: igenomskinlig vatten 

Elev F: vattenmolekyler, kanske 

Elev G: Jag tror inte att man ser det 

Elev H: Det är en vit plupp där inne 

Elev I: Vattenmolekyler 

Elev H: Nehj, man ser inte det 

Elev J: Jätte småbubblor, lite skräp  

Lärare: Nu lägger vi den ena bägaren på värmeplattan och värmer vi den. 

Lärare: Vad ser ni nu? 

Elev I: Det är massa bubblor. 

Lärare: var kommer de här bubblorna ifrån? 

Elev I: Från att det blir varmt 

Elev H: För att vi värmer det 

Lärare: Är det värmen som är bubblor? 

Elev I: Ja  

Elev H: Ja, precis 

Elev K: Kolla det kommer massa små små bubblor på botten. 

Elev H: Va…(tittar närmare) de gör det! 

Elev I: Nu det blir som kolsyra 

Lärare: Kolsyra? Vad är det?  

Elev I: I kola har jag sett kolsyra. I kola och Spriet finns det kolsyra.  
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Lärare: Tänk en vattendroppe. Vad är det som ger vattendroppen den form som den har? 

Elev I: jag vet inte 

Elev H: vet inte 

Lärare: Om det blir kalt ute, vad händer med vattendroppen. 

Elev I: Snö 

Elev H: Is, isbit, den fryser 

Elev I: Men…men… man kan se att den fryser, det blir isdroppe! 

Lärare: Om det är varmt ute då 

Elev H: den smälter 

Elev I: Det regnar 

Lärare: Om det sen blir jätte varmt, vad blir vattendroppen? 

Elev I: En bubbelvatten 

Elev H: Jätte stor bubbla 

Lärare: Om vi fortsätter värma den då 

Elev I: Det blir kokhet  

Lärare: (pekade mot de två bägaren) Finns det skillnad i vattnet mellan de två? 

Elev I och Elev H: Ja… Ja… 

Elev I: det där är klarare och det här är vitt 

Elev H: det där är klarare och det här är typ vit 

Elev I: det här är ju varmare det där är klarare 

Lärare: Vad innebär att det är varmare? 

Elev I: Det är bara att känna det (känner både bägare med hand) 

Lärare: Ja, men vad har hänt med vattnet? 

Elev J: Det bubblar där (pekade mot bägaren som innehåller det varma vattnet) 

Elev H: Det bubblar där och i det här är ju ingenting. 

Lärare: Värmen kommer in och det blir varmare. 

Eleverna: Ja 

Lärare: Tror ni att vattnet blir tyngre för att det är värmare? 

Eleverna: Ja 

Lärare: tror ni det? 

Elever: Ja… nej…Jo…Ja.. Nej…(skratt) 

Elev I: Nej, det blir bara jobbigare for vattnet for att värmen är där. 

Elev H, Elev J, Elev K: (skrattar) jo det blir jobbigare. 
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Lärare: (går till den andra gruppen) vad är det som ni ser här? 

Elev F: bubblor, det bubblar 

Elev F: Vet inte. 

Lärare: tänk en vattendroppe, vad är det som ger vattendroppen den form som den har? 

Elev F: vet inte 

Lärare: om det är kallt ute vad händer med vattendroppen? 

Elev G: den fryser 

Elev F: fryser 

Lärare: Om det blir varmt ute då 

Elev F: Det kokar bort, blir det ånga och flyger i väg  

Lärare: Vad är det som flyger i väg? 

Elev F: vattnet…det blir ånga 

Lärare: vad är det för skillnad mellan vattnet i de två bägaren? 

Elev F: det här är inte så mycket bubblig och det här ä… så mycket bubblor 

Elev G: Nu det börjar koka! 

Lärare: vad innebär att det kokar? 

Elev F: det är 100 grader varmt 

Elev F: (pekade mot det kokande vattnet) och kommer det typ värme, man ser värmen som kommer 

upp (pekade mot bubblorna som stiger upp). 

Lärare: menar du det är värmen som stiger upp? 

Elev F: Ja… nej det är vattnet som stiger upp 

Lärare: Ok, nu vill jag att alla ska lägga bägaren som innehåller det varma vattnet och låt den koka. 

Elev K: det kokar 

Elev I: jo det kokar, det kokar! 

Lärare: Vad är det som ni ser här som stiger upp? 

Elev K: Vattenånga 

Elev I: det kokar och blir det vattenånga. 

Lärare: (pekar mot vattenångan) vad är det som finns här? 

Elev F: det ryker här, det ryker 

Lärare: vad är det som ryker? 

Elev K: ånga! Vatteånga! 

Lärare: Är det samma vatten som vi ser här också? Vad är skillnaden? 

Elev J: Där är vatten och här är gasform 
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Elev I: kola man hör ju nånting 

Elev H: det kokar! 

Elev I: Nej det är vatten som bränns. 

Elev H: nej 

Elev I: ska jag tänka roligare? (pekade mot bägarens botten) de som är här vill inte åka upp. 

Lärare: varför vill de inte åka upp?  

Elev I: för att om de åker upp, försvinner dem och de vill inte försvinna… kolla här (pekar mot 

vattendroppar som finns längst upp på bägaren) de som åker upp, blir de vatten igen för att de har 

redan gått sin resa från att vara vatten till att vara bubbla. 

Lärare: Men ändå de blir tvungna att åka upp. 

Elev I: Ja, till slut blir dem.  

Lärare: Vad är det som tvingar dem? 

Elev I: värmen, värmen gör det. 

Lärare: då vattnet i bägaren blir mindre och mindre va? 

Lärare: Ok, hör ni alla… är det någon som kan förklara den här vattenkokningsprocessen? 

En elev: Ja, vattnen blir varmt och börjar den koka! 

Lärare: Ja, men inte så här kort, förklara vad som händer i vattnet på grund av värmen? 

Elev I: Först blir det att vattnet rör sig, för att det är varmt, och bubblor och åker de upp…sen blir det 

ånga. 

Analys av lektionen 
 

Utgångspunkten för belysning av den första kritiska aspekten är att eleverna ska uppfatta 

användningen av förstoringsrutor och beskriva vad vatten är uppbyggt av. Den första dialogen mellan 

läraren och elev A samt inlägget från de andra eleverna är ett bevis för att eleverna har uppfattat att det 

handlar om vatten och vad som finns i vattnet. Eleven A besvarar lärarens fråga om meningen med 

användning av förstoringsrutan med att säga att de används för att närmare kolla vad som är i eller vad 

som finns i vattnet.  

 

Nästa steg då elev C säger att man ser vattenmolekyler och elev D opponerar med att säga att det inte 

är möjligt att se vattenmolekyler för att de är för små kunde läraren ha utvecklat deras tanke genom att 

säga: ”Vattenmolekyler säger du, vad är det?”  Och vad eleverna kan ha svarat kunde ha utvecklats 

och därför har kanske läraren här tydligen missat ett bra tillfälle för lärande. Visst är det riktigt att det 

inte är möjligt att se vattenmolekyler men frågan är om någon har kunnat se dem. Det var någon elev 

som ritade en modell av vattenmolekyl på förtestet och läraren kunde ha använt det för att framföra 

frågan: ”Vad tror ni att den som har ritat så här har menat” till de övriga i klassen. En dialog eller ett 

argumenterande skulle komma igång som kan vara ett gyllene tillfälle för lärande.    
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Skillnaden mellan kallt och varmt vatten för elever visar sig vara att det finns bubblor i det varma 

vattnet och inga bubblor i det kalla vattnet. Exempelvis lärarens fråga om varifrån bubblorna kommer 

besvaras av elev I: ”…från att det blir varmt” och elev H instämmer i det svaret. Lärarens fråga om det 

är värmen som är bubblor besvaras också av eleverna med ”Ja, … Ja, precis.”  Lärarens försök att 

komma fram till att elever ska få uppfattningen av att värme är en form av energi som i detta fall 

uppenbaras i form av snabbare rörelse av vattenmolekyler tog längre dialog mellan läraren och 

eleverna samt eleverna emellan. Under diskussionen om en vattendroppe svarar elev G och elev F att 

”den fryser” på lärarens fråga om vad som händer med vattendroppen om det blir kallt. Läraren borde 

följa upp detta svar eller tanke av elever tills de erfar att vattendroppen blir i fast form för att det är för 

kallt som i sin tur innebär att det inte finns så mycket rörelse av vattenmolekyler, innan han hastigt 

fortsätter med motsatsfrågan: ”Om det blir varmt…?” Det skulle kunna hjälpa elever att hinna 

associera värmen med ökad rörelse samtidigt som den höjer kvaliteten på deras tanke.    

 

Elev B säger att hon inte ser någon skillnad mellan det varma och det kalla vattnet och elev E säger att 

det är bara kallt och varmt och till sist säger elev A att: ”vattenmolekylerna rör sig runt och runt... ” i 

det varma vattnet. Detta kanske är närmare till svaret och skulle ha kunnat följas upp av läraren och 

utvecklats vidare. Lärande sker ju när elever får se eller när de kan uppfatta skillnader mellan olika 

tankar om samma sak. Läraren borde ha tagit upp en av ritningarna som elever har ritat på förtestet för 

att föra diskussioner om det varma vattnet. Det finns ju elevsvar på förtestet som visar att värmen har 

skapat oroligheter i vattnet eller ritningar med små kulor som har tecken på sig att de har fått fart. 

Frågor som exempelvis ”varför får molekylerna fart?” Kan vara lämpliga för att initiera 

argumenteringar som elever kan ha nytta av för deras lärande. Läraren lär sig under den här sekvensen 

också att termometrar borde tas med under planeringen av lektionen. Egentligen, när en kokplatta tas i 

bruk bör läraren först fråga eleverna vad den är och om de någon gång har använt en sådan samt vad 

som händer när man sätter på den.     

 

Elev D hojtar: ”Det ryker här!” och elev A säger: ”Vattnet avdunstar” och läraren frågar vad som 

menas med att vattnet avdunstar och elev A svarar: ”Det är…vattnet separerar från…från andra 

molekyler.” Läraren instämmer i det och formulerar elevens svar med att säga att ”Vattenmolekylerna 

åker längre bort från varandra.” Elev E fortsätter diskussionen med att säga: ”Vattnet går till gas form” 

och elev B säger att vattnet går från flytande till gasform. Det verkar som att de har erfarit att 

vattenmolekylerna rör på sig snabbare och åker längre bort från varandra tills de inte längre kan stanna 

kvar i flytande form. Fortsättning av den här diskussionen med elev E som säger: ”När det blir varmt 

och varmt, de här molekylerna rör på sig mer och mer och det blir separering…” är ett bevis för det 

erfarandet. 

 

Frågan om vad som finns i bubblan leder till olika diskussioner. Många förslag som luft, syre och 

ingenting har dykt upp. Läraren begriper inte riktigt vad elev E och elev A menar när de säger: ”Det är 

vattnet som cirkulerar.” Han bör fråga vad de menar med att vattnet cirkulerar. Det är någon elev som 

hade ritat en kemisk beteckning av en vattenmolekyl på förtestet. Läraren kunde använda den för att 

föra en vettig diskussion om den här frågan som leder till lärande istället för att han direkt förmedlar 

att det är vattenånga som finns i kokbubblorna. Vad läraren direkt förmedlar brukar inte fastna och är 

därför mindre viktigt för deras lärande.       
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Eftertest 

 
Samma frågor som användes vid förtestet användes också på eftertestet. Detta gjordes för att se 

effekten av lektionen på elevernas uppfattningar och jämföra ändringarna i deras kvalitativa 

uppfattningar av vattenkokningsprocessen. 

Analys av resultat på eftertest 
 

Resultatet av eftertestet analyserades både utifrån de kritiska aspekterna som uppkom vid analys av 

förtestet och utifrån beskrivningskategorier av elevsvaren som användes vid analys av förtestet. 

Elevsvaren visar att eleverna har erfarit meningen med användningen av en förstoringsruta. De har 

använt förstoringsrutorna för att visa hur det kan se ut i vattnet och inte bara för att rita av bilden på 

frågorna och skriva svaren i rutorna. Elevsvaren (bilaga 4) visar också att de har erfarit existensen av 

ämnet vatten i olika former som flytande och gasform eller vattenånga. Det finns också elevsvar som 

visar användning av atomer och molekyler för att beskriva vad ämnet vatten är gjort av samt beskriva 

vattnet både under kokningsprocessen och för att visa vad som kan finnas i kokbubblorna.    

 

Efter att elevsvaren på eftertestet har analyserats om deras möjliga beskrivningskategorier enligt 

kategoriseringsmodellen som används vid analys av förtestet, sammanställs dem på följande tabeller 

och diagram. Numrering av elevsvaren motsvarar samma elev på förtest och eftertest. 

 

 

Tabell 4: Kategorier av elevers uppfattningar  

 
Elevsvar Fråga nr. 1 Fråga nr. 2 Fråga nr. 3 Fråga nr. 4 

1 II II II II 

2 I II I II 

3 I II II III 

4 I II III III 

5 III I II I 

6 I II II II 

7 II I I II 

8 I II II III 

9 I I III III 

10 - - - - 

11 II I II II 

12 I II II II 

13 I II II III 

14 I II II III 

15 I II II II 

16 - - - - 

17 II II II II 

18 I II III III 

19 I I III III 

20 I I II II 

21 I II II II 
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22 I II II III 

23 II III II II 

24 I II II II 

 

 
Tabell 5: Antal elevsvar för varje fråga i olika kategorier 
 

Elevsvar Kategori I Kategori II Kategori III 

Fråga nr. 1 15 5 1 

Fråga nr. 2 6 14 1 

Fråga nr. 3 2 15 4 

Fråga nr. 4 1 11 9 
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Diagram 2: Elevsvar på eftertest med respektive kategorier 
 

 
 
 

Det finns 25 elever i den klassen som studien gjordes, men antal elever som har varit närvarande och 

har gjort eftertestet är 22. Två elever som har varit närvarande vid förtestets tillfälle saknas vid 

eftertestet och en elev som inte fanns vid förtestet var närvarande vid lektionen och eftertestet. 

Planering av ny lektion 

Analys av den transkriberade inspelningen och analys av för- och eftertestet används för planering av 

en ny lektion som ska belysa samma lärandeobjekt. Analys av resultatet på eftertestet och den 

transkriberade inspelningen av lektionen ger ledtrådar för att se vilka justeringar eller ändringar som 

skulle behövas. Exempelvis vid analys av iscensättning av den första kritiska aspekten framkom att 
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läraren avbröt en dialog när en elev uttrycker om vattenmolekyler som kunde tas till vara av läraren 

och bli ett gyllene tillfälle för lärande.  

 

Materiel till lektionen 

 
 Skyddsglasögon till alla elever för att det är en viktig säkerhetsanordning när man gör 

labbövningar.   

 Ett förstoringsglas per elev för att eleverna ska använda den för att se några små föremål. 

 Två glasbägare per grupp för att eleverna ska fylla bägge två med vatten till 2/3 och värma 

den ena bägaren en liten stund och beskriva vad som händer med vattnet och kunna diskutera 

vad det är för skillnad mellan kallt och varmt vatten. 

 En termometer per grupp för att eleverna ska mäta temperaturen på vattnet när det är kallt, 

varmt och när det kokar.  

 En kokplatta per grupp som ska användas för att värma vattnet i bägaren. 

 En tång per grupp att hålla den varma bägaren med. 

 

Läraren inleder lektionen med att visa eleverna kokplattorna och fråga vad de är, om eleverna har 

använt kokplattor förut och vad som händer när man sätter på dem. Detta för att elever ska erfara 

värmekällan som de sedan använder för att värma vattnet i bägaren.    

 

Den första kritiska aspekten ska iscensättas genom att inledningsvis visa eleverna exemplar av några 

bilder med förstoringsrutor från sina egna läroböcker samt använda bilderna på förtest eller 

eftertestsfrågor och dela ut ett förstoringsglas till eleverna för att de med den ska titta på några små 

föremål som exempelvis strösocker eller saltkorn. På detta sätt ska först eleverna erfara meningen med 

användning av förstoringsruta i en lärobok eller på förtestet. Sedan ska vatten hällas i en bägare och 

frågor ställs om vad man kan se om man kunde använda ett mikroskop för att se vad ämnet vatten är 

gjort av (Renström, 1988). Eftersom eleverna vid förtestet visat tecken på att inte erfara vad en 

förstoringsruta innebär ska de i lektionen få erfara den och vad eleverna tycker att man kan se i vattnet 

ska sedan diskuteras. Några ritningar från elevers svar på förtestet eller eftertestet, beroende på vilka 

som blir lämpliga för tillfället, tas upp för att föra diskussioner.  

 

Den andra kritiska aspekten iscensätts gradvis genom att först eleverna värmer vatten i en bägare på en 

kokplatta, tar ner den efter en kort stund och sedan ställs frågor som att beskriva vad som händer med 

vattnet Renström (1988). Läraren ska be eleverna diskutera om en vattendroppe och be eleverna 

fundera över hur det kommer sig att den bildar den form den har. Följande frågor ställs till eleverna: 

Vad tror ni händer med droppen om det är jättekallt ute? Hur går det till när droppen fryser? Och vad 

händer med droppen om det är jättevarmt? Eftersom iscensättningen av den första lektionen avslöjar 

att läraren inte kunde följa elevernas tänk, ska han framföra frågorna steg för steg. Läraren ska vara 

lyhörd och ska agera lugnt för att inte hastigt hoppa från den ena frågan till den andra för att både ge 

eleverna tillräckligt med betänketid och själv hinna uppfatta elevernas utryck. Dessutom använder 

läraren sig av ritningar från elevers svar på förtestet eller eftertestet som visar oroligheter som skapas 

av värmen i vattnet eller elevers ritningar på molekylmodeller som visar att de har fått fart, för att 

initiera olika argumenteringar.    
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Den tredje kritiska aspekten ska iscensättas genom att bägaren med det varma vattnet i ska placeras på 

kokplattan igen och vattnet värms tills det kokar och läraren lyssnar på vad eleverna uttrycker. Med 

några frågor som …Hur menar du? Vad ser du? Kan du beskriva? Får läraren eleverna att uttrycka 

något och utgår från eleverna för att utveckla deras tänk. Eftersom elever ofta uttrycker ”att värmen 

kommer in i vattnet” är det relevant att fråga om hur det går till när ”värmen kommer in i vattnet”. Är 

”värmen” ett ämne som tillkommer? Blir vattnet tyngre med ytterligare ett ämne?  Vad som finns i 

kokbubblorna ska också diskuteras. Det gäller för läraren också att våga fråga eleverna vad han inte 

begriper ut- av deras utryck. Exempelvis visar iscensättningen av den första lektionen att läraren går 

förbi elevers utryck när de säger: ”Vattnet cirkulerar” när de skulle beskriva kokbubblorna. Han måste 

också undvika en hastig förmedling av kunskap. Läraren använder istället elevers ritningar från svaren 

på förtestet eller eftertestet och rita av på tavlan för att initiera diskussioner som ska leda till det mest 

troliga argument. Att lära sig naturvetenskap innebär ju att tala naturvetenskap.   

    

Sammanfattning av studiens 

resultat  

 

Eleverna i denna studie visar deras egna sätt att beskriva vatten, vattenkokningsprocessen och 

fasövergången. Deras sätt av beskrivningen påpekar vilka uppfattningar eller missuppfattningar som 

de har och hjälper läraren att urskilja kritiska aspekter. De här aspekterna är delar av lärandeobjektet 

där elever har svårigheter att erfara och har därför tagits upp vid lektionsplaneringen. De kritiska 

aspekterna av lärandeobjektet som belystes under lektionen har resulterat i elevernas erfarande av 

lärandeobjektet. Som det syns på diagram 2, så visar kvaliteten på elevernas svar på samma frågor i 

eftertestet en markant skillnad från deras svar på förtestet.  

 

Att elever inte riktigt erfar innebörden av en förstoringsruta fast den vanligtvis förekommer i deras 

läroböcker är en viktig aspekt som måste belysas för att leda eleverna från makro till mikro och 

modelltänkande. Ingen av eleverna på förtestet tog upp atombegreppet eller molekylmodeller för sina 

beskrivningar av materians beskaffenhet som i detta fall är vattnet. Elevers beskrivning av värmens 

effekt på vattnet skiftar från att ge fokus på att mer värme ger mer bubblor till att beskriva om fas 

aspekten eller fasövergången. Vad som finns i kokbubblorna är en annan viktig del av lärandeobjektet 

som diskuterats vid forskningslektionen för att komma fram till en mer trovärdig förklaring. Man kan 

konstatera från analysen av forskningslektionen att lärarens brister på att försiktigt lyssna på elevers 

utryck resulterar i att man missar ett gyllene tillfälle för lärande. Den nya lektionsplaneringen är en 

huvuddel av studiens resultat. Därför tar den nya lektionsplaneringen tillvara på utfallet av analysen på 

företestet, eftertestet och forskningslektionen.   
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Diskussion av resultat  

Studiens frågeställningar som är hur en lektionsplanering för elever i år 6 av vattenkokning samt 

fasövergången mellan vatten och ånga kan se ut har besvarats av studiens resultat som är den nya 

lektionsplaneringen. Den nya lektionsplaneringen i sin tur är baserad på analys av resultat av för- och 

eftertest samt den inspelade forskningslektionen. Själva analysen av resultat på för- och eftertest 

besvarar frågeställningen om hur elever i årskurs 6 beskriver vattenkokningsprocessen. 

Frågeställningen om elevers svårigheter besvaras av de kritiska aspekter som har urskiljts från analys 

av resultat på förtest. Den ökade kvaliteten på elevers erfarande av ämnens existens i olika former och 

fasövergången som mäts genom användning av Renströms beskrivningskategorier (Renström, 1988) 

tyder på uppnåendet eller ökningen av elevers kunskap i relation till det uppsatta målet i kursplanen 

(bilaga 4). Detta påpekar också hållbarheten av studiens resultat på så sätt att man kan upprepa samma 

undersökning genom att använda samma analysinstrument. 

 

De kritiska aspekter som kommit fram under den här studien är punkter där elever behöver mer 

diskussioner för att öka kvaliteten på deras erfarande av lärandeojektet. Den första kritiska aspekten, 

som är att kunna erfara innebörden med användning av förstoringsrutor för att kunna beskriva vad 

vatten är byggt av är en nyckel för att elever direkt kan förstå både innehållet av frågorna på förtestet 

och erfara vad som menas med användning av förstoringsruta varje gång de ser det i sina läroböcker. 

Tidigare forskning i avhandlingen ”Conceptions of Matter” (Renström, 1988) visar att elever kan ha 

en rad olika uppfattningar om vad vatten är byggt av. Att den här kritiska aspekten iscensätts är viktigt 

för att läraren kan utgå från bilder på vad en ut av eleverna har ritat under förtestet och diskutera med 

eleverna för att komma fram till en modell av det man inte kunnat se. Tidigare forskning (Renström, 

1988) visar också att elever beskriver vattenmolekyler som många runda kulor som sitter 

sammanlänkande. Att den här kritiska aspekten iscensätts är viktigt för att öka kvaliteten på elevers 

uppfattningar och förklaringar av vatten genom användning av modeller.     

 

Den andra och den tredje kritiska aspekten som iscensätts gradvis med att värma vatten och diskutera 

vad som har hänt med vattnet är viktiga för att öka kvaliteten av elevers tänkande kring värmens effekt 

på vattnet. Resultatet av förtestet avslöjar att elever associerar värmen med bubblor och ökad värme 

ger enligt elever mer bubblor. Tidigare forskning som gjordes av Anderson och Renström (1979) visar 

att över hälften av försöksdeltagande elever i deras studier trodde att koka vatten innebär att luft 

lämnar vatten i form av bubblor snarare än vatten i vätske form omvandlas till vatten i gasform 

(Renström, Andersson och Marton, 1990). Att de här kritiska aspekterna iscensätts är vikig för att öka 

kvaliteten av elevers tänk kring det fysiska fenomen som sker under kokningsprocessen. Både under 

den tidigare forskningen och i den här studien kommit fram till att elever säger att det är luft som finns 

i kokbubblorna. 15 ut av 25 elever förklarar utan tvekan att det finns luft i bubblorna (Renström, 1988) 

och 13 ut av 23 elever i den här studien förklarar att det finns luft i bubblorna. Mer diskussioner elever 

i mellan och läraren är därför viktigt för att komma fram till den mest trovärdiga förklaring av vad som 

finns i kokbubblorna. Driver (1994) hävdar också att ska elever erfara naturvetenskapligt är det oerhört 

viktigt att de diskuterar sina idéer med läraren.           

 

Urvalet av undersökningsgruppen gjordes i samråd med NO-lärarna där studien skedde och gjordes på 

en klass som är i början av den första terminen av årskurs 6 och resultatet kan därför generaliseras och 
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gälla för en annan grupp som ligger på samma nivå som den grupp av elever som blivit undersökta. 

Det är uppenbart att olika skolor kan prioritera olika delar av kursplanen och individuella lärare kan 

föredra vissa kunnande av lärandeobjektet än andra. Däremot krävs det att belysa de kritiska aspekter 

som kommit fram vid analys av förtestet i den här studien för att öka kvaliteten på elevers erfarande av 

ett lärandeobjekt som gäller vattenkokning och fasövergång. Det är också presentation av de här 

kritiska aspekterna i lärandeobjektet på varierande sätt som är avgörande för elevers lärande än 

metoden som den presenteras.  

 

Denna studie visar också att learning study är en modell för lärande som definitivt kan bidra till att 

förbättra kompetensen hos lärare och elever. Även om Learning study är en relativt ung 

skolutvecklingsmodell, verkar den vara lovande för att den ger praktiska möjligheter för läraren att 

forska kring elevernas lärande och sitt eget förhållningssätt samtidigt som hon/ han jobbar som lärare. 

Läraren kan direkt använda den i sitt vardagliga jobb och dokumentera sina resultat som hon/ han 

antingen använder för sig själv eller delar med sina kollegor i skolan, bland andra lärare i kommunen 

eller på ännu högre nivå. Eleverna ges också möjligheten att själva forska kring lärandeobjektet och 

tillsammans med läraren ska de få bättre insikt om ett lärandeobjekt. Utfallet ska naturligtvis bli en 

bättre kunskapsnivå både för eleverna och för läraren, vilket resulterar i skolutveckling. Detta i sin tur 

ska möjligen bidra till att vända den PISA rapporterade negativa trenden på kunskapsnivån av våra 

elever, tillbaka till en positiv och högre nivå.  
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Bilagor 

Bilaga 1- Brev till vårdnadshavare 
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Bilaga 2- förtest och eftertest 
 

 

Namn:-…………………………………………………………… 

 

Beskriv hur du tror vattnet ser ut under kokningsprocessen från 

kallt vatten till kokande vatten. Rita i rutan bredvid hur det kan se 

ut i vattnet. 
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     4. Hur ser det ut i kokbubblorna?                                                         

 

 

 

 

. 
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Bilaga 3- Sammanställning av elevsvar på förtest 
 

Elev                               Elevsvar 

1 1. Det ser ut som helt vanligt dricksvatten. Det är helt naturellt. 

2. Det börjar bubbla lite små bubblor. Men det är ändå inte en kokningstemperatur. 

Det börjar också avdunsta lite. 

3. Nu börjar det komma större bubblor och det avdunstar lite 

4. Det är bara helt vanligt luft inne i bubblorna. Typ som såp bubblor 

2 1. Det ser ut som vanligt vatten. 

2. Det börjar lite småbubblor. Det blir lite immigt. Det börjar bli lite små bubblor. 

3. Det kokar riktigt mycket och vattnet blir lite skummigt i hörnorna 

     Vattnet kokar 

Det är luft i bubblorna. Det blir som en boll. (Gissar) 

 

Luft--------Bubbla 

3 1. Vatten ser ut som vatten när det är kallt 

2. Vattnet har blivit varmare och det kommer små bubblor från botten. 

3. När vattnet har börjat koka så då avdunstar vattnet och det kommer luft bubblor. Det är 

jätte varmt. 

4. Jag tror det är varmt och dom är fulla av kok het ånga 

4  1. Vattnet ser ut som vatten när det är kallt 

2. Nu när vattnet har blivit lite varmare så kommer det lite små bubblor från botten av 

burken. 

3. Nu är vattnet jätte varmt så nu börjar vattnet avdunsta så det börjar rycka från vattnet. 

Och det bubblar mer. 

4. Det är nog varmt och dom är fulla med varm luft. 

5 1. Lagom att bada i 

2. Bubbligt 

3. Bubbligt 

4. Bubbliga 

6.  1. bild 

2. bild (några små bubblor) 

3. Bild (många bubblor) 

4. Det finns luft i bubblorna 

7.  1. Bild  

2. Bild (några små bubblor) 

3.Bild (många större bubblor) 

4. Bild ( många ännu större bubblor) 

8.  1. Bild (små prickar) 

2. Bild (massor av små raka linjer med små bubblor i mitten). 

3. Bild (Många Sicksack linjer) 

4. Bild (en stor rund bild med många linjer  

9.  1. Bild 

2. Bild (några små bubblor) 

3. Luft, Bild (många stora bubblor) 

4. Luft , H2O 

10.  1. Lagom att bada i! 

2. Bubbligt 

3. Bubbligt! 

4. Kokande! HAHA 
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11. 1. inga bubblor alls 

2, Små pytte små bubblor 

3. Nu kommer det stora bubblor 

4. Dem spräcks sen kommer det nya bubblor 

12.  1. Vattnet är stilla 

2. Vattnet börjar bubbla lite 

3. Nu börjar vattnet koka 

4. Det är bara luft i bubblorna 

13 1. Bild (små runda prickar) 

2. Bild (lite större bubblor) 

3. Bild (stora bubblor som har fått fart) 

4. Bild (Stor bubbla med små prickar och några linjer i den) 

 

14 1. Det är kall vatten så är det normal som är kall vatten. 

2. Det är varmt vatten  

3. Bild (Många stora bubblor) 

4. det ser som det stiger även den kokande! 

 

15 1. stilla 

2. lite bubbligt 

3. Bubbligt 

4. Bubbligt 

16 1. Stilla vatten genomskinligt 

2. I en bubbla- luft 

3. Det blir varmt 

4. Det är luft! 

17 1. Man ser igenom det 

2. Bild (små bubblor och många linjer) 

3. Bild (många stora bubblor) 

4. Luft 

18 1. Bild  

2. Värmen stiger, Värmen stiger 

3. Bild (Många stora bubblor som är i vattnet och några ovanpå det). 

4. Luft, syre vete H2O, Luft 

19 1. Vattnet är i flyttande form 

2. Det börjar komma lite bubblor 

3. bubblorna kommer upp till ytan och vattnet börjar röra sig 

4. Det är bara luft i bubblorna, Luft 

20 1. Vanligt 

2. Bubblor 

3. Mer bubblor 

4. Som vanligt det finns luft 

21 1. Bild (två linjer) 

2. Bild ( några linjer) 

3. Bild (många linjer) 

4. Bild (en stor rund sak) 

22 1. Bild (mörk skugga) 

2. Bild(ljusare skugga med små prickar i) 

3. Bild ( flera bubblor) 

4. Syre 

23 1. kall vatten ser som vanligt ut 

2. När jag brukar kolla på varmt vatten är det suddigt 

3.När vattnet kokar bubblar det 

4, I en bubbla är det luft 
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Bilaga 4- Sammanställning av elevsvar på 

Eftertest 

 

Elev Elevsvar 

1.  1.Vattnet är helt stilla, men om man tittar med förstoringsglas kan man se små 

bubblor.(små prickar i förstoringsrutan) 

2. Det börjar bubbla lite. (småbubblor och Sicksack linjer som stiger upp i 

förstoringsrutan) 

3. Det blir varmare och bubblorna blir större.(Storabubblor och ånga i förstoringsrutan) 

4. Det är massa luft inuti dom (stora bubblor med små prickar inuti i förstoringsrutan)  

 

2 1. Kallt vatten är genomskinligt 

2. Varmt vatten är lite mer bubbligt (Små prickar och några sicksack linjer som stiger 

upp ovanför vattenytan) 

3. man ser nästan inget för det bubblar mycket 

4. i en bubbla så är det vattenånga(en stor bubbla med prickar inuti) 

3 1. Det är helt genomskinligt vatten (tre sicksack linjer) 

2.  Det börjar bubbla om det blir varmare (några  bubblor som är molad med grå färg och 

några sicksack linjer som stiger upp)  

3. Det kommer ännu mer bubblor och det blir jätte varmt. (bubblor och sicksack linjer som 

stiger upp i vattnet ) 

4. Atomer splittrar sig. (Stor fråga tecken och tre små kulor som åker från varandra i en 

stor bubbla) 

4 1. Det syns inget det ser bara ut som vatten 

2. Nu blir det varmt i vattnet så då blir det luft bubblor i vattnet. (Bubblor med grå 

färg och sicksack linjer som stiger upp) 

3. nu koka vattnet så då bubblar det snabbare för mölekylerna börjar röra på sig 

(några bubblor med grå färg) 

4. det ser ut som luft eftersom att det är luft (en vattenmolekyl med 

kemiskbeteckning) 

5 1. Bild (vattenmolekyler med kemisk beteckning) 

2. Bild (några runda bubblor och prickor) 

3. Bild (några bubblor och linjer som stiger upp) 

4. Bild (några stora bubblor) 

6 1. om det är kalltvatten så blir bubblorna kalluft. (Sicksack linjer) 

2. det är varmluft (småbubblor och sicksack linjer) 

3. många småbubbor och sicksack linjer som stiger upp) 

4. Det är varm luft i bubblorna (stora bubblor fyllda med grå färg) 

7 1. vattnet är tomt Flytande 

2. Bild (småbubblor som stiger upp) 

3. Bild (stora bubblor som stiger upp) 

4. Bild (många stora och småbubblor med prickar inuti) 

8 1. Det händer ingenting (tre sicksack linjer) 

2. Det börjar bubbla (bubblor med grå färg) 

3. Det börjar bubbla ännu mer (bubblor med grå färg och sicksack linjer som stiger 

upp) 

4. Atomerna splittrar sig (stor bubbla med tre kulor inuti som åker från varandra) 
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9 1. Händer ingenting, vatten som inte kokar 

2. det börjar bubbla (några småbubblor) 

3. Det bubblar (många stora bubblor och sicksack linjer som stiger upp, Kemisk 

beteckningen H2O. 

4. syre i dem (stor bubbla med små prickar inuti och kemisk beteckningen H2O) 

10 Saknas 

11 1.Det är som det är i vattnet, Flytande(Sicksack linjer) 

2. små bubblor (många småbubblor som ligger tätt med varandra) 

3.Mycket bubblor som är stora (Många stora bubblor och linjer som stiger upp) 

4. Luft i bubblan (En stor bubbla med prickar inuti) 

12 1. vanligt vatten vattnet är kallt (Flera sicksack linjer) 

2. små kokar, det bubblar lite (många småbubblor med prickar inuti) 

3. Kokar jätte mycket, det bubblar (bubblor och sicksack linjer som stiger upp) 

4. Kokbublorna är varm luft (en stor bubbla med små prickar inuti) 

13 1.Bild(en linje) 

2.Bild(bubblor, små linjer som stiger upp och lite grå färg) 

3.Bild (bubblor och några linjer som stiger upp) 

4. En stor bubbla med vattenmolekyler inuti och lite grå färg) 

14 1. det kokar inte så det kommer inte bubblor 

2. Bild(småbubblor och några sicksack linjer som stiger från vattenytan) 

3. Bild(många stora och små bubblor och många linjer som sliter upp) 

4. Bild(Två stora bubblor som innehåller tre kulor som splittrar sig). 

15 1. stilla (ett stort kärl  med vatten i) 

2. lite bubblor (ett kärl med vatten och bubblor samt sicksack linjer som stiger upp 

från vattenytan) 

3. Bild(Ett kärl med vatten och stora bubblor samt många sicksack linjer som stiger 

upp från vattenytan). 

4. Luft (en stor bubbla med prickar inuti) 

16 Saknas 

17 1. Det är vanligt vatten, flytande som inte kokar (många sicksack linjer som ligger 

vågrätt) 

2. Det kokar för det blir varmt (många små bubblor) 

3. Dret kokar rakt för det är mycket varmt. (bubblor som stiger upp och några 

sicksack linjer på övre delen) 

4. Dom är vattniga och bubblor gjorda av vattenluft. (tre stora bubblor med prickar 

och linjer inuti) 

18 1.stilla, vatten är stilla vid kallt vatten. Lite vågigt 

2. bubblor, vatten bubblor (småbubblor och sicksack linjer som stiger upp från 

vattenytan) 

3.Vatten kokar vid 100 grader, kemisk beteckningen H2O (bubblor och sicksack linjer 

som stiger upp. 

4. Så här ser det ut i bubblorna(tre kulor som sitter ihop och kemisk beteckningar H, 

O, H   

19 1.Vatten bubblar inget (ett kärl med vatten) 

2. vattnet börjar bubbla lite gran (vatten i kärl som har små bubblor) 

3.Vattnet bubblar upp. Vattnet kan inte bli varmare än 100 grader. (vatten i kärl med 

små bubblor och vattenmolekyler samt sicksack linjer som stiger upp.) 

4. I bubblorna är det luft tror jag. (en stor bubbla och vattenmolekyler) 

20 1. Det är kallt (grå målning) 

2.  Det är varmt (några bubblor) 

3. Nu bubblar det mycket (många stora bubblor och några sicksack linjer som stiger 

upp) 

4. Så här ser dom ut (några stora bubblor med prick inuti) 

21 1. Det syns ingenting 
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22 

2. Luftbubblor förstorat (Några stora bubblor med små prickar inuti). 

3. Man ser vattenytan med avdunstande vatten till ånga. (fyra stora bubblor och 

sicksack linjer som stiger upp från vattenytan). 

4. Större bubblor än 50 grader. (Stora bubblor med prickar inuti). 

1. inga boblor ( en liten fyrkantig grå figur) 

2. (stora bubblor som innehåller några kulor och en sicksack linje ovanpå) 

3.  (många bubblor med prickar inuti och linjer som stiger upp) 

4. (Vatten molekyler och små bubblor med prickar) 

23 1. Vattnet är som det är flytande 

2. Nu bubblar det smått ( Vatten molekyler och många bubblor som har fått fart och 

stiger upp) 

3. Nu kokar vattnet och det kokar mycket (många bubblor och små sicksack linjer 

som stiger upp). 

4. I en bubbla finns det bara luft. (En stor bubbla med prickar inuti) 

24 1. Det är genomskinligt vatten (en sicksack linje) 

2. Det börjar bubbla, det börjar bli varmt (Grå kulor och sicksack linjer som stiger 

upp) 

3. Det kokar (många bubblor med grå färg och några sicksack linjer som stiger upp) 

4. Bild(tre stora bubblor med tre eller fyra kulor inuti). 
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Bilaga 5- Del ur Lgr. 11: kursplan i kemi i 

grundskolan 

 

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll  

I årskurs 4–6  

Kemin i naturen  

• Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och 

oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och 

gasform.  

• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, 

brännbarhet, surt eller basiskt.  

• Vattnets egenskaper och kretslopp.  

• Luftens egenskaper och sammansättning.  

• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.  

Kemin i vardagen och samhället  

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och 

sedan återgår till naturen.  

• Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att 

förlänga matens hållbarhet.  

• Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön 

samt hur de är märkta och bör hanteras.  

• Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.  
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