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Sammanfattning 

Syftet med studien var att ta reda på om det finns några skillnader mellan elever i 

lågstadiets kunskapsutveckling utifrån varierade undervisningsmetoder i kemiämnet. 

Tidigare forskning visar på det praktiska arbetets många fördelar i samspel tillsammans 

med andra. Skolan behöver erbjuda en undersökande och utforskande miljö, samtidigt 

som eleven själv får uppleva, observera, beskriva, reflektera och jämföra världsliga ting. 

Det är när eleven får använda alla sina sinnen som förståelsen för naturvetenskapliga 

begrepp utvecklas. Dock menar tidigare forskning också på att den praktiska delen inte 

automatiskt leder till den teoretiska delen. Därav besitter läraren ett stort ansvar över 

att leda och stötta eleven att få förståelse för kopplingen mellan det praktiska görandet 

och uppgiftens syfte. Det har därför varit intressant att ta reda på om praktiskt arbete 

kan generera större förståelse och djupare kunskap för naturvetenskapliga begrepp, än 

om eleverna enbart få ta del av en film. Denna fråga har undersökts i en kvalitativ studie 

med semistrukturerade intervjuer tillsammans med 20 elever. Dessa 20 elever har i 

enskilda intervjuer fått uttrycka sina kunskaper för utvalda naturvetenskapliga 

begrepp före och efter genomförd undervisning. Utifrån intervjuerna var det intressant 

att ta reda på samtliga elevers eventuella progression utifrån den undervisningsmetod 

som de erbjudits. Vidare delades eleverna in i två lika stora grupper, där den ena 

gruppen erbjöds praktiskt undervisning, medan den andra enbart fick se en film som 

bearbetade samma begrepp. De elever som erbjöds praktisk undervisning, grundades 

på de experiment som nämns i filmen. Som stöd att undersöka elevernas lärande utgick 

studien från ett pragmatiskt och sociokulturellt perspektiv. En intressant faktor som 

framkommit i studien är hur praktiskt arbete i samspel med andra individer kan stötta 

eleven att såväl tillägna sig kunskaper och förståelse, samtidigt som det också stöttar 

eleven att reda ut eventuella missförstånd gällande begreppen. Resultatet visar därav 

på att elever som undervisats praktiskt utvecklar djupare kunskaper. Dock tycks 

individens förutsättningar utifrån egna erfarenheter påverka hur väl förståelsen för 

naturvetenskapliga begrepp kan tillägnas. Då studiens resultat enbart baseras på en 

elevgrupp, kan resultatet inte generaliseras. Det skulle då behövts fler  undersökningar 

med liknande undervisningsmetod, utifrån andra naturvetenskapliga begrepp, samt 

utifrån genus och skolor med andra inriktningar.  

 

 

Nyckelord: Kemi, grundskola, vattnets faser, vattenmolekyl, undervisningsmetod. 
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1 Inledning 

I vårt samhälle finns begrepp och termer överallt! Det kan både vara svårt att förstå och 

sätta in dem i ett sammanhang. Enligt Nationalencyklopedin (2019) utgörs begrepp av 

det abstrakta innehåll hos en språklig term, till skillnad från dels termen själv, dels de 

(konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på. Vidare 

menar Skolverket (2018b) att kunskap om vetenskapliga begrepp är avgörande för att 

människan ska förstå och kunna förklara de vardagliga fenomen som vi har 

runtomkring oss. I grundskolans läroplan Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011  (2018) framhävs kemiämnets positiva inverkan för att väcka elevens 

intresse för sin omvärld och kemiska sammanhang. Eleven ska uppmuntras att 

genomföra systematiska undersökningar, för att kunna utveckla en större förståelse för 

kemiska förlopp och kunskap om materiens olika former och övergångarna mellan 

dessa (Skolverket, 2018). Trots att eleven inte ställs inför några kunskapskrav som 

innefattar en djupare förståelse för naturvetenskapliga begrepp i slutet av årskurs 3, 

tycks denna förmåga ändå utgöra en betydande roll för hur väl eleven lever upp till de 

betyg och kriterier som eleven ställs inför i slutet av årskurs 6 (Skolverket 2018). För att 

kunna stötta eleven att tillägna sig kunskap och förståelse för naturvetenskapliga 

begrepp framhäver forskning vikten av att erbjuda eleverna praktiskt undervisning, 

istället för mer traditionell (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 2014, Jönsson, 

Ekborg, Lindahl & Löfgren 2013, Areskoug et al. 2013 och Säljö 2014).  I denna studie 

definieras traditionell undervisning som att eleverna får ta del av en film. Denna 

kvalitativa studie undersöker därför kunskapsutvecklingen hos 20 elever i 

grundskolans årskurs 1, där eleverna fått möta två olika undervisningsmetoder: 

traditionell undervisning och praktiskt arbete. 

 

2 Bakgrund 

I denna bakgrund tydliggörs vilka kriterier och ansvar som lärarens ställs inför i 

grundskolans kemiämne. Vilket syfte har undervisningen, vilka förmågor ska eleven 

utveckla, vilket innehåll ska behandlas och vilka kunskapskrav ställs eleven inför i 

slutet av årskurs 3? Bakgrunden redogör också för elevers begreppsförståelse, praktiskt 

arbete, användandet av språket, samt förförståelsen och dokumentationens inverkan 

på lärandet för naturvetenskapens abstrakta fenomen och begrepp. 

2.1 Grundskolans läroplan 

I grundskolans läroplan (2018) presenteras samtliga ämnen i kursplaner med identisk 

struktur. Till en början beskrivs ämnets syfte, samt vilka förmågor som eleven ska få 

utveckla med stöd av den undervisning som skolan erbjuder. Därefter förtydligar 

avsnittet centralt innehåll vilka områden, samt innehåll som undervisningen ska 

behandla i respektive ämne. Slutligen beskrivs också de kunskapskrav som eleven i slutet 

av årskurs 3 ska besitta, med tydlig koppling till ämnet. Då undersökningen i detta 

självständiga arbete utgörs av innehållet för kemiämnet, kommer denna kursplan att 

genomsyra arbetet. Bland annat kommer kursplanens syfte och förmågor i kemi att 

behandlas, men framförallt det centrala innehåll och kunskapskrav som berör vattnets 

olika former: fast, flytande och gas, samt övergången mellan dessa. 
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2.1.1 Syfte och förmågor 

I kemiämnets syftestext formuleras ämnets positiva inverkan för att väcka elevens 

intresse för sin omvärld och kemiska sammanhang. Eleven ska uppmuntras att 

genomföra systematiska undersökningar för att kunna utveckla en större förståelse för 

kemiska förlopp och kunskap om materiens olika former och övergångarna mellan 

dessa. Vidare framhäver också kursplanen vikten av att uppmuntra eleven till att våga 

prova påståenden utifrån naturvetenskapliga arbetsmetoder. Sådana arbetsmetoder 

ska vidare kunna stötta eleven att tillägna sig kemiska begrepp, modeller och teorier. 

Dessa begrepp ska eleven tillägna sig på ett sådant sätt att eleven utvecklar förmågan 

att använda dessa till att kunna förklara kemiska samband i sin omvärld. Likväl ska 

undervisningen utveckla elevens förmåga att genomföra systematiska undersökningar, 

samt använda sina kunskaper i en annan kontext för att diskutera och ta ställning i 

områden som avser hälsa, miljö, energi och samhälle. Utifrån kursplanens syfte och 

förmågor visar dessa delar stämma väl överens med hur vattnets olika former kan 

undersökas utifrån systematiska undersökningar i form av praktiskt arbete som vidare 

ska utveckla elevens förmåga att tillägna sig kunskap inom kemi och tillhörande 

begrepp. Då likväl biologi och fysik ingår i det naturvetenskapliga ämnet är också 

syftet, förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav densamma för samtliga ämnen 

(Skolverket, 2018). Eftersom ”vatten” i sig inte klassificeras som ett kemiskt begrepp, 

ska eleven ändå förstå terminologin och innebörden av vattnets olika faser och 

övergången mellan dessa. Därav kommer ”vatten” i denna uppsats att benämnas som 

ett kemiskt begrepp.    

 

2.1.2 Centralt innehåll 

Områden i det centrala innehållet som beskrivs i kursplanen för kemi som avser denna 

uppsats är ”vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergången mellan formerna: 

avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning”. I denna uppsats 

kommer detta innehåll att undersökas utifrån kursplanens centrala innehåll ”Enkla 

naturvetenskapliga undersökningar” och genom ”dokumentation av 

naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer” 

(Skolverket, 2018). Genom att få grundläggande kunskap för vattnets former, kan 

eleven sedan jämföra hur andra ämnen kan ändra form, samt dela upp lösningar och 

blandningar i olika beståndsdelar (Skolverket, 2017). Eleven får också en god 

förförståelse för vattnets egenskaper och kretslopp (Skolverket, 2017). Vidare ska dessa 

kunskaper generera att eleven i årskurs 4-6 får undersöka ”partiklars rörelser som 

förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform”, samt att eleven 

i årskurserna 7–9 arbetar med ”fasers egenskaper, fasövergångar och 

spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark” (Skolverket, 2017 och 

Skolverket, 2018). Eleven får också grundläggande kunskaper om hur systematiska 

undersökningar och dokumentation av dessa går till, samt att de får erfara att de själva 

kan undersöka sin omvärld. Vidare får eleven också utifrån dokumentationen utveckla 

sin observationsförmåga som är central i naturvetenskapliga undersökningar 

(Skolverket, 2017).      
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2.1.3 Kunskapskrav 

I de kunskapskrav som råder för kemiämnets kursplan som ska uppnås i denna 

undersökning beskriver Skolverket (2018) att eleven utifrån egna upplevelser ska 

kunna ge exempel på samband i naturen, samt genomföra enklare undersökningar som 

handlar om vatten. Dessa undersökningar ska eleven kunna jämföra med kamraters för 

att öka sin förståelse för kemiska samband i sin omvärld. Vidare ska eleven också kunna 

dokumentera sina undersökningar utifrån olika uttrycksformer, samt kunna ge goda 

exempel på egenskaper hos vatten. Trots att eleven inte ställs inför några kunskapskrav 

som innefattar elevens begreppsförståelse i slutet av årskurs 3, tycks denna förmåga 

ändå utgöra en betydande roll för hur väl eleven lever upp till de betyg och kriterier 

som eleven ställs inför i slutet av årskurs 6 (Skolverket 2018). 

2.2 Naturvetenskapliga begreppens inverkan på lärandet 

Enligt Nationalencyklopedin (2019) utgörs begrepp av det abstrakta innehåll hos en 

språklig term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt 

som termen betecknar eller appliceras på. Förståelse för begrepp menar Elfström, 

Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2014) och Jönsson, Ekborg, Lindahl & Löfgren (2013) 

är någonting som utvecklas i samspel med att eleven själv får uppleva, observera, 

beskriva, reflektera, kategorisera och jämföra med andra världsliga ting. Vidare stärks 

förståelsen för olika begrepp genom att eleven får använda sina sinnen och utifrån de 

känslor som väcks i relation till begreppen. Det är därav relevant att skolan erbjuder en 

undersökande och utforskande miljö, för att begreppsförståelsen ska kunna växa. 

Skolverket (2018b) menar att kunskap om vetenskapliga begrepp är avgörande för att 

människan ska förstå och kunna förklara de vardagliga fenomen som vi har 

runtomkring oss. Inom kemiämnet är nyckelbegreppen materia, atomer, molekyler, 

kemisk reaktion och lösning och tillhörande underbegrepp vanligt förekommande i 

undervisningen. Samtliga begrepp är svåra att definiera och Areskoug et al. (2013) 

menar att förståelsen för naturvetenskapliga begrepp omöjligen kan tillägnas utifrån att 

läraren överför sin kunskap om begrepp till sina elever. I figuren (se figur 1) nedan visas 

en modell som Areskoug et al. (2013) benämns som 5U och utgörs av de fem stegen: 

Uppleva, Utforska, Utreda, Utveckla och Utvärdera. Tillsammans utgör dessa 5 steg 

elevens väg att tillägna sig förståelse för naturvetenskapliga begrepp med stöttning av 

en mer kunnig. I det första steget ska läraren motivera eleverna till lärandet inför det 

kommande arbetet. I det andra steget får eleverna söka information om problemet och 

försöka lösa problemet. Läraren får i detta steg agera som handledare. I det tredje steget 

får eleverna ta del av varandras lösningar och samtidigt dela med sig av sina egna. I det 

fjärde steget ska eleverna få möjlighet att reflektera över deras lärande, samt diskutera 

om deras kunskaper kan användas i andra sammanhang. I det sista steget görs en 

formativ bedömning av lärandet för elevens fortsatta kunskapsutveckling. 

 



7 

 

 

 

Figur 1. Figuren ovan visar de fem steg som eleven bör tillämpas för att utveckla en god 

begreppsförståelse. Undervisningsmodellen benämns som 5U, framtagen av Bybee 2006 

(Areskoug et al. 2013). 

 

Dock menar Skolverket (2018b) att lärarens egna begreppsuppfattning har  en 

betydelsefull roll för hur väl eleven tillägnar sig förståelse för naturvetenskapliga 

begrepp och fenomen. Därmed avgör lärarens förklaringar och tillämpningar av 

begreppen hur väl eleven tillägnar sig förståelse. Likväl påverkar lärarens intresse och 

engagemang hur väl eleven tillägnar sig förståelse och kunskap för ämnet. Fulmer 

(2013) skriver i sin studie om hur två lärares förförståelse och attityd för vetenskapliga 

begrepp och fenomen kan påverka elevernas kunskapsutveckling. De elever som fick 

goda förutsättningar utifrån lärarens kunskap och intresse för de naturvetenskapliga 

ämnet gav mer varierande och rätta svar, medan eleverna som undervisades av 

läraren med sämre förståelse och engagemang för ämnet gav fler homogena och 

felaktiga svar.   

2.3 Begreppsuppfattningens inverkan på lärandet 

När eleven kommer in i skolans värld kan eleven redan ha en djupt förankrad förståelse 

för naturvetenskapliga begrepp och fenomen utifrån egna tidigare erfarenheter. 

Lärarens uppdrag kan därför vara allt annat än simpelt då elevernas uppfattningar om 

världen kan behöver redas ut på grund av missuppfattningar (Areskoug et al 2015 och 

Skolverket 2018C). I engelska språket benämns detta missförstånd som common sense 

eller misconceptions (Areskoug et al. 2015). Detta är en nödvändig process för att 

vidareutveckla elevernas förståelse och benämns som concept change. För att eleven ska 

kunna tillämpas denna stöttning behöver läraren besitta goda ämneskunskaper för det 

naturvetenskapliga ämnet, samt god vetskap om elevernas förkunskaper (Skolverket 

2018C). Om läraren saknar förståelse för elevernas förkunskaper och förförståelse 

riskerar eleverna att få svårigheter att behålla kunskaper relaterat till det som eleven 

just lärt sig (Areskoug et al. 2015). I Fulmers (2013) undersökning visar lärarens 

ämneskunskaper, attityd och förståelse för concept change ge goda resultat i jämförelse 
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med att läraren saknar dessa kriterier. Illeris (2007) och Säljö (2014) beskriver denna 

process utifrån Piagets (1839-1914) syn på lärande och menar att människan tillägnar 

sig kunskap och förståelse för sin omvärld utifrån egna erfarenheter. Dessa erfarenheter 

och möten kan antingen införliva ny kunskap i redan existerande förståelse och 

beskrivs som ett assimilativt lärande. Då elevens tidigare möten och erfarenheter kan 

vara missuppfattningar utifrån naturvetenskapliga begrepp kan det då uppstår en 

krock mellan elevens tidigare erfarenheter och det läraren påstår. I en sådan process 

behöver eleven delvist eller ibland helt omstrukturera redan etablerad kunskap. En 

sådan process benämns som ackommodativt lärande. Skolverket (2018C) menar därför att 

läraren har ett stort ansvar att stötta eleven i att både förändra eller utveckla elevens 

förståelse för begrepp som överensstämmer med vetenskapligt accepterade 

uppfattningar. För att stötta eleven att förändra redan etablerad, men missuppfattad 

kunskap bör läraren ta hänsyn till följande fyra kriterier (Fig 2): 

I det första steget (dissatisfaction) behöver eleven själv inse att elevens uppfattningar 

inte räcker till och inte överensstämmer med verkligheten. Vidare behöver eleven i det 

andra steget (intelligibility) tillämpas en undervisning där läraren erbjuder eleven en 

mer begriplig och ny förklaring av begreppet. För att läraren ska kunna underlätta 

denna process får eleven gärna tillämpas liknelser eller metaforer. I det tredje steget 

(plausibility) ska också eleven uppfatta lärarens förklaringar som mer 

överensstämmande med verkligheten. I det fjärde och sista steget (fruitfulness) ska 

också eleven själv uppleva att lärarens förklaring till begreppet underlättar det fortsatta 

lärandet, som är betydelsefull för att vidare kunna tillägna sig ny kunskap inom 

området.  Areskoug et al. (2015) menar att elevernas vardagsföreställningar med fördel 

bör utmanas i deras ordinarie undervisning för att på sikt få förståelse för hur 

vetenskapliga begrepp och fenomen egentligen hänger ihop.  

 

Figur 2. Figuren ovan visar hur det går till att förändra sin begreppsliga förståelse som stämmer 

överens med vetenskapligt accepterade uppfattningar. Figuren är framtagen efter Posners modell 

1982 (Skolverket 2018C). 

 

För att utmana elevens “vardags-föreställningar” kan det tecknade arbetsmaterialet 

Concep Cartoons användas för att diskutera elevernas erfarenheter av olika 

naturvetenskapliga begrepp och fenomen. I programmet samlas tecknade barn runt ett 

vetenskapligt fenomen där de alla ger olika, men vanligt förekommande teorier om hur 

begreppet eller fenomenet hänger ihop. Ett sådant tillvägagångssätt kan vara 

fördelaktigt att läraren använder i undervisningen för att uppmuntra eleverna att 

diskuterar naturvetenskap och reda ut eventuella oklarheter tillsammans. Detta 

program tillhandahålls av Skolverket och kan med god fördel användas vid uppstart 

av ett nytt arbetsområde (Areskoug et al. 2015, Elfström et al. 2014 Skolverket 2018D).  
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2.4 Det praktiska arbetets inverkan på lärandet 

Ett av de långsiktiga målen med kemiämnet som uttrycks i kursplanen är att eleven ska 

få utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar (Skolverket 2018). 

För att eleven ska kunna arbeta systematiskt, behöver också undervisningen erbjuda 

undersökningar av detta slag. Utifrån dessa undersökningar ska eleven i slutet av 

årskurs 3 fått utföra undersökningar och fältstudier utifrån tydliga instruktioner, kunna 

göra jämförelser av såväl egna som andras resultat, dokumentera utifrån varierande 

uttrycksformer samt kunna observera, namnge och sortera (Jönsson et al. 2013). Eleven 

ska då kunna formulera frågor, planera metod, använda material och utrustning 

anpassat efter situation, samt reflektera och värdera resultat. Eleven ska också utveckla 

förmågan att dokumentera. Eleven ska likväl lära sig hur praktiskt arbete i form av 

experiment och laborationer kan planeras, genomföras och analyseras (Skolverket, 

2017).  

 

Abrahams & Reiss (2012) framhäver i sin undersökning vikten av praktiskt arbete, men 

belyser samtidigt de fallgropar som kan uppstå. I deras studie undersökte de 30 

lektioner i naturvetenskapliga ämnen som utgick från praktiskt arbete i grundskolan 

och gymnasiet. Utifrån samtliga lektioner konstaterades det att lärarna hade goda 

kunskaper om undervisningens syftet, men saknade vetskap om hur eleverna skulle 

befästa kunskapen. Detta resulterade dessvärre i att eleverna fick svårigheter att koppla 

deras insamlade data utifrån de praktiska experiment och laborationer som de fick 

genomföra till vetenskapliga idéer och begrepp. I en annan studie som genomfördes av 

Abrahams och Millner (2008) i England baserat på 25 praktiska lektioner i det 

naturvetenskapliga ämnet på högstadiet visade dessvärre liknande resultat som 

studien ovan. På samma sätt uppmärksammades det att lärarna främst fokuserade på 

genomförandet av en praktisk uppgift, snarare än elevernas förståelse för det praktiska 

arbete som de genomförde. Eleverna lade inget större fokus på att analysera och 

reflektera över den data som de samlat in. Med andra ord saknade eleverna kunskap 

och förståelse för kopplingen mellan det praktiska görandet och uppgiftens syfte syfte. 

Dessutom uppmärksammade Abraham & Reiss (2012) att de vetenskapliga fenomen 

och begrepp som elever ska lära sig inte heller är anpassat efter de korta lektionspass 

som undervisningen erbjuder. Därav bör läraren vara realistisk utifrån den tid som 

undervisningen erbjuder, anpassat efter vad som eleven ska lära sig. Vidare framhäver 

Abraham & Reiss (2012) vikten av att tillämpa praktiska experiment som inte utgörs av 

förutbestämda tillvägagångssätt i en viss ordning när de ska genomföras. Istället bör 

eleven uppmuntras att ställa hypoteser och sedan genomföra praktiska laborationer för 

att och slutligen reflektera över sitt resultat. Då eleverna i studien också saknade 

förståelse för hur insamlad data och resultat bör analyseras är därför lärarens roll 

betydelsefull för elevens möjligheter att tillägna sig förståelse för vetenskapligt 

praktiskt arbete och tillhörande begrepp. Denna stöttning från en mer kunnig person 

benämns som scaffolding och ska erbjudas för att stötta elevens tänkande och görande 

före, under och efter praktiskt arbete. Läraren ska stötta eleven att utveckla kopplingar 

mellan det eleven observerar och gör till naturvetenskapliga fenomen och begrepp. 

Däremot menar Abrahams och Millar (2008) att läraren också behöver tillägna sig 

kunskaper för hur eleven kan stöttas att kunna koppla det praktiska till det teoretiska 

för vetenskapliga fenomen och begreppet. Lärarna behöver inse att den praktiska delen 

inte automatiskt leder till att eleven lär sig den teoretiska delen.  
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2.5 Språkets inverkan på begreppsförståelsen 

För att eleven ska kunna tillägna sig full förståelse för naturvetenskapens komplexa 

begrepp, bör eleverna uppmuntras att samtala med varandra om hur de tänker och 

uppfattar saker och fenomen. Alla elever bär utifrån egna erfarenheter egna 

uppfattningar om vad de anser som karaktäristiskt för olika fenomen och begrepp. 

Därav bör de samtala med varandra för att också få ta del av varandras olika 

uppfattningar och tankar, samtidigt som läraren stöttar och bidrar i dessa diskussioner 

om vad som är sant. Sådana samtal stärker elevens förmåga att förstå innebörden av 

olika begrepp, samtidigt som elevens verbala språk stärks (Elfström et al., 2014). Likväl 

framhäver Dawes (2004) utifrån sin studie Talk and learning in classroom science på en 

skola i England där elevernas gemensamma diskussioner i åldrarna 5-7 år gav positiv 

inverkan på lärandet. Genom att uppmuntra eleverna till att diskutera och fantisera 

med varandra om varför saker och ting sker, i en strukturerad undervisning såsom i 

skolan, omsätts elevens vardagsspråk till ett mer formellt språk kopplat till 

vetenskapliga förklaringar, modeller och idéer. Genom att få ta del av andras 

perspektiv utvecklar eleven en djupare förståelse för begreppens innebörd och mening. 

Med andra ord är talet elevernas gemensamma verktyg. Framförallt framhäver 

Areskoug, Ekborg, Nilsson & Sallnäs (2015) språket som en väsentlig del för lärandet 

hos de elever som inte har svenska som förstaspråk. Läraren behöver ta hänsyn till 

dessa elever och samtidigt skapa sonderade samtal, som innefattar att ingen elev ska 

känna sig bedömd i diskussioner utan fritt våga uttrycka sina tankar och idéer. Vidare 

menar Areskoug et al. (2013) att det är betydelsefullt att eleverna redan i tidig ålder 

uppmuntras att dela med sig av egna reflektioner och tolkningar. Denna färdighet ska 

senare resultera i att eleverna utvecklar förmågan att kunna motivera egna 

ställningstaganden i olika frågor. 

Då det naturvetenskapliga språket skiljer sig från vardagsspråket, menar Areskoug et 

al. (2013) att det inte är svårare att tillägna sig än andra språk. Däremot behöver 

eleverna få stöttning av en mer kunnig. Abrahams & Reiss (2012) menar att denna 

stöttning bör tillämpas för att stötta elevers tänkande, praktiska arbete och i 

efterföljande reflektioner i de naturvetenskapliga ämnena. Detta språk är också relevant 

för eleven att tillägna sig för att kunna uppnå de kunskapskrav som eleven ställs inför 

i slutet av årskurs 3 i kemiämnet. Eleven ska då kunna berätta, beskriva och diskutera 

om företeelser i sin vardag (Skolverket, 2018). Läraren bör därför i sin undervisning ge 

sina elever produktiva frågor som leder till en handling. Sådana frågor får eleven att bli 

mer uppmärksam, räkna och mäta, jämföra, utforska. Av den anledning bör läraren 

undvika att ställa slutna frågor som oftast genererar i att det endast finns ett svar på 

frågan eller besvaras genom ett ”ja” eller ”nej”. Sådana frågor brukar vanligtvis ställas 

genom de inledande orden: ”Vem, vilken eller vad”. Istället bör läraren ställa frågor 

som kan ge fler svar och som väcker nya diskussioner om det som de samtala om. Dessa 

frågor inleds vanligtvis med fraser såsom Hur vet du? Hur kom du fram till detta? 

varför tror du så? (Areskoug et al. 2015 och Elfström et al. 2014). 

För att vidare kunna utveckla förståelse för vetenskapliga fenomen och begrepp bör 

också eleven uppmuntras att synliggöra sin förståelse och kunskap i skrift. Läraren får 

då godare förståelse för elevens kunskaper då eleven ställs inför att vara mer tydlig 

precis när eleven ska förmedla sina kunskaper i skrift. Dessvärre produceras det färre 

naturvetenskapliga texter i jämförelse med andra ämnen, vilket påverkar elevens 

lärande negativt då skriften utgör positiv inverkan på elevens lärande (Areskoug et al. 
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2013). I avsnittet nedan beskrivs skriftens positiva inverkan på lärandet i de 

naturvetenskapliga ämnena mer ingående. 

2.6 Dokumentationens inverkan på lärandet 

För att stärka elevens lärande framhävs vikten av att eleverna uppmuntras egen 

dokumentation. Utifrån elevernas dokumentation kan såväl läraren som eleverna själva 

följa sitt lärande, samtidigt som det också blir synligt. Vanligtvis brukar eleverna själva 

genom skrift och bild beskriva det praktiska arbetet. Framförallt har bilder visat ge 

positiv inverkan på lärandet då eleven utifrån sin egen bild behöver vara observant på 

alla detaljer som genom en bild ska beskrivas. Vidare kan också filmer vara fördelaktig 

dokumentation då dessa kan plockas fram och analyseras fler gånger (Areskoug, et al. 

2015). Då elevernas dokumentation av deras egna lärande kan presenteras med en 

många olika uttrycksformer, menar Jönsson,et el. (2013) att eleven ska uppmuntras att 

själv avgöra vilken typ av dokumentation som anses mest lämplig i respektive 

situation.     

2.7 Bedömning 

För att eleven ska kunna stöttas och nå de uppsatta målen som beskrivs i kemiämnets 

kunskapskrav (Skolverket 2018), behöver eleven få förståelse för vad som krävs av 

eleven utifrån såväl summativ som formativ bedömning. Utifrån den förstnämnda får 

eleven en slutbedömning utifrån ett arbetsområde, termin eller årskurs. Vilka 

kunskaper besitter eleven, samt vilka saknas och hur ska eleven jobba vidare för att 

uppnå målen? I den andra bedömningen får eleven istället kontinuerlig återkoppling 

på sitt lärande och undervisning för att kunna få den stöttning som behövs för att 

eleven vidare ska kunna nå målen som formulerats i kemiämnets kunskapskrav. 

Sådan bedömning behöver inte göras efter varje arbetsmoment, utan anpassas på ett 

sådant sätt som också ger eleven utrymme att utforska och undersöka utan att bli 

bedömd. Däremot behöver eleven vara medveten om när bedömningen sker för att få 

vetskap om vad bedömningen avser (Aresloug el, at. 2015). Däremot behöver den 

formativa bedömningen ges innan uppstart av ett arbetsområde för att eleven under 

arbetets gång ska kunna arbeta efter de kriterier som tidigare ställts. Eleven ska med 

andra ord göra en kontinuerlig reflektion över det som produceras. Vidare är 

bedömning av elevens lärande också ett värdefullt verktyg för att läraren ska kunna 

anpassa och förbättra sin undervisning anpassat efter elevens behov (Harrison & 

Howard, 2013 och Jönsson et al. 2013).      

 

 

 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 

Utifrån det pragmatiska perspektivet kommer detta arbete och undersökning att 

genomsyras. Detta perspektiv förknippas vanligast med personer som Charles Sanders 

Peirce (1839-1914), William James (1842-1910) och John Dewey (1859-1952). 

Pragmatismens tankar härstammar från USA och har fått ett stort inflytande i såväl 

Europa och i övriga världen. Inom lärande och utbildning har framförallt John Deweys 

namn, forskning och formulering ”learning by doing”gjort sig känd. Denna teori bygger 
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på att människan lär sig genom egna erfarenheter som är anpassade efter individens 

egna förutsättningar och intresse. Vidare anses kunskap vara någonting som vi tillägnar 

oss om vi själva anser ha nytta av den i vardagslivet. William James beskrev detta 

utifrån begreppet ”cash-value”, som innefattar individens uppfattning av vad som gör 

kunskapen betydelsefull för oss. I sina resonemang ifrågasatte Dewey barnets 

erfarenheter utifrån dagens samhälle och vardagserfarenheter i jämförelse med det 

eleven lär sig i skolan. Dewey menade att det eleven lär sig i skolan ska eleven också 

kunna ta med sig och koppla till samhället utanför skolans lärmiljö. Elevens lärande i 

skolan ska avspegla de vardagliga erfarenheter som eleven stöter på i vardagslivet. 

Vidare menade den pragmatiska kunskapssynen att de teoretiska och praktiska 

aspekterna kompletterar varandra och tillsammans för människans lärande framåt. Om 

människan inte får ta del av teoretiska och praktiska moment, kommer heller inte 

individen att utveckla en full förståelse för lärandet. Vidare framhävde Dewey språket 

och kommunikationens positiva inverkan på lärandet. Han menade att språket är 

lärandets främsta undervisningsinstrument, men varnar också för att tillämpa språket 

som en korvstoppningsmetod där eleven passivt får mottaga ny information. Ett sådant 

undervisningssätt hämmar elevernas förståelse då lärandet inte går in på djupet vilket 

resulterar i att eleven endast memorerar information och snabbt glömmer bort det som 

nyss sagts. Vidare ska eleven uppleva informationen som användbar och kunna sätta 

in den i ett sammanhang. Därav framhäver den pragmatiska kunskapssynen ett lärande 

som utgår från elevernas nyfikenhet och undran. Detta lärande benämns enligt 

pragmatismen som inquiry. Eleverna får då konfrontera ett problem där eleverna också 

få möjlighet att utifrån både teoretiskt och praktiskt arbete möjlighet att reda ut 

oklarheter som inte stämmer överens med verkligheten. Dessa oklarheter brukar 

vanligtvis utgår från barns tidigare erfarenheter. Framförallt är systematiska 

undersökningarna och experimenten goda exempel på praktiskt arbete inom inquiry. 

Vidare menade Dewey att inquiry inte har en bestämd slutpunkt, då elevers funderingar 

och vetgirighet ständigt kommer att växa för det okända (Säljö, 2014). 

Ett annat lärandeperspektiv som kommer att genomsyra detta arbete är den 

sociokulturella teorin. Det sociokulturella perspektivet framhäver det sociala 

samspelets betydande roll för lärandet. Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1943) har lagt 

grunden och menade att individens kunskapsutveckling utgörs av individens kontext 

(Alatalo 2011). Om individen tillämpas en miljö där kunskapen lättare kan relateras, får 

också individen goda förutsättningar att utveckla sin tänkande och lärande ytterligare. 

Därav anses kontexten vara en betydande del för individens kunskapsutveckling. 

Vidare menade Vygotskij att lärandet sker i interaktion tillsammans med andra. Det är 

såväl de mentala som de fysiska redskapen inom vår kultur och miljö som påverkar 

lärandet. Med andra ord är det individens tidigare erfarenheter och kunskaper, i 

samspel tillsammans gör att individen på olika sätt tar till sig kunskap. Vidare bidrar 

också denna interaktion tillsammans med andra att elevens motivation och lärande 

stärks (Säljö, 2014). Gibbons (2013) skriver att lärandet inte är individualistiskt utan i en 

social företeelse. För att förtydliga den sociokulturella teorins syn på lärandet och hur 

kunskap tillägnas, har en modell skapats (Fig 3). Denna modell benämns som den 

proximala utvecklingszonen och beskriver individens möjligheter att tillägna sig 

kunskaper utifrån stöttning av en mer kunnig och kontext. Modellen beskriver hur 

lämplig stöttning och kontext kan göra att individen lyckas bemästra kunskaper som 

hen annars inte kunnat på egen hand. Som lärare är det därav relevant att anpassa den 

undervisning utifrån kontext och stöttning på en lagom nivå för att individen ska 

utvecklas i sitt lärande. Syftet med stöttningen är att den enbart ska finnas tillgänglig 
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under en kortare tid för att individen sedan själv ska kunna klara av att genomföra 

liknande uppgifter själv. Stöttningen ska vara framåtsyftande och ska på samma sätt 

som den kognitiva utmaningen på uppgiften utmana eleven. Det är viktigt att 

uppgiften är utmanande och intressant som motiverar och stärker individen i lärandet. 

Om uppgiften är allt för simpel, tenderar det att individen blir uttråkad, medan en allt 

för komplex uppgift genererar att individen hamnar i frustrationszonen. I figur 3 finns 

en översikt med de olika zonerna kort beskrivna. Modellen ger uttryck för att individen 

ska tillämpas en hög stöttning och tydlig kontext, i sampel med en hög utmaning. 

Denna zon beskrivs som utvecklingszonen.  

 

 

 

Figur   3.   Undervisningens   fyra   zoner   utifrån   lärandet,   efter   Marianis   modell   1997 

(Gibbons 2013).   

 

De två ovanstående perspektiven kommer att användas utifrån det som informanterna 

i studien uttrycker i samband med intervjuerna. Med andra ord kommer den 

information som ges vid intervjuerna att presenteras, analyseras och diskuteras utifrån 

hur de båda perspektiven ser på lärandet. Vilka likheter, samt skillnader kan tänkas 

uppdagas i samband med elevernas lärande i studien utifrån den pragmatiska och 

sociokulturella teorin? Denna information kommer att presenteras i studiens resultat 

och resultatdiskussion. 

 

 

4 Syfte och frågeställning 

Trots att Sveriges elever visar på en positiv trend i internationella jämförelser, återstår 

många utmaningar, framför när det gäller att göra NO-undervisningen synlig och 

relevant för eleverna. I en tematisk analys från Skolinspektionen (2017) pekar man på 

att NO-undervisningen är central för att ge eleverna den allmänbildning och 

medborgarkompetens som behövs för att delta i samhällsdebatten, förhålla sig till 

vetenskapliga rön och ta ställning i frågor som rör en hållbar samhällsutveckling. En 

god NO-undervisning i skolan kan också bidra till att gynna intresset för högre 

utbildning inom naturvetenskap, samtidigt som de studenter som väljer sådana 
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utbildningar kommer bättre förberedda. Min undersökning tar avstamp i 

skolinspektionens analys. Framför allt har jag valt att undersöka om det går att göra 

NO-undervisningen mer relevant och intressant genom praktisk undervisning. Syftet 

med studien är därav att undersöka hur praktiskt arbete kan utveckla lågstadieelevers 

begreppsförståelse och väcka deras intresse för det naturvetenskapliga ämnet med 

koppling till elevers vardagsliv. Den frågeställning som kommer att genomsyra mitt 

arbete är: 

● “Hur skiljer sig kunskapsutvecklingen kring naturvetenskapliga begrepp 

mellan traditionell och praktisk undervisning?”  

 

 

5 Metod 

I detta metodavsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att beskrivas mer ingående för 

att redogöra hur uppsatsens resultat uppnåtts. Detta avsnitt är indelat i avsnitten:  

urval, ostrukturerade intervjuer, förberedelser, utformning, bearbetning av material, 

forskningsetiska principer samt avslutas med avsnitten generaliserbarhet, reliabilitet 

och validitet. 

5.1 Urval 

I denna studie genomfördes intervjuer med tjugo elever i grundskolans årskurs 1 under 

vårterminen 2019. Anledningen till att just dessa elever fick delta i studien berodde 

främst på att klassen befann sig på en skola i närområdet. Bryman (2018) beskriver ett 

urval som väljs utifrån forskarens närområde och tillgänglighet som ett 

bekvämlighetsurval. Då syftet med studien var att undersöka om praktiskt arbete i form 

av systematiska undersökningar utifrån laborationer och experiment kan stärka den 

begreppsliga förståelsen för naturvetenskapliga begrepp och fenomen, delades de tjugo 

informanterna in i två grupper, med tio informanter i varje grupp. Båda grupperna 

erbjöds först en gemensam genomgång inom området vattnets faser. För att underlätta 

förståelsen för resultatkapitlet och anonymiteten i denna studie tilldelades eleverna 

fiktiva namn. Informanterna som tillhörde kontrollgruppen tilldelades fiktiva namn 

som börjar på bokstaven K, medan informanternas namn i experimentgruppen börjar 

på bokstaven E. I tabellen (Tabell 1) nedan presenteras dessa tjugo informanter som 

valts ut att delta i studien.   

 

Tabell 1. Studiens urval. Tabellen visar de fiktiva namnen i undersökningens informanter utifrån 

de två fokusgrupper som studien baseras på. 

Kontrollgrupp Experimentgrupp 

Kajsa Ebba 

Kalle Edvin 

Kamil Ehsan 
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Karim      Elma 

Karl Elsa 

Kasper Elton 

Katja Emmy 

Kim Emrik 

Klara Erik 

Kristoffer Ester 

 

5.2 Ostrukturerade intervjuer 

För att informanternas svar skulle bli så tillförlitliga som möjligt användes 

ostrukturerade intervjuer. I dessa samtal erbjöds eleverna ett stort frirum att uttrycka sina 

erfarenheter och kunskaper om vatten, samtidigt som elevernas svar skulle hållas till 

ämnet (Stukát 2011).  

Ostrukturerade intervjuer innebär att informanten tilldelas en enda öppen fråga som 

ska besvaras utifrån individens kunskaper och erfarenheter. Utifrån sådana frågor får 

intervjuaren vara uppmärksam på det som sägs i intervjuerna för att snabbt kunna 

värdera relevant information som tillhör ämnet och samtidigt ställa eventuella 

följdfrågor (Bryman, 2019). Däremot är det viktigt att intervjuaren inte ställer allt för 

ledande frågor eller ger eleven förslag, då det kan påverka informantens sätt att 

uttrycka sig. Vidare bör den som intervjuar vara aktsam med att förknippas med den 

vuxnas och lärarens auktoritära roll som vanligtvis i dessa situationer kan förmedla att 

det endast finns ett rätt svar på de frågor som ställs. Informanten behöver därav innan 

intervjutillfället upplysas om att frågorna som ställs kan besvaras på fler än ett sätt 

(Stukát 2011)! Samtidigt bör också det språk som används och de frågor som ställs 

anpassas efter de personer som intervjuas. Framförallt bör frågor som ställs till yngre 

elever inte vara allt för långa och komplicerade, samtidigt som det ställs en fråga i taget 

(Bryman, 2019 och Stukát 2011). Vidare betonar Bryman (2019) nackdelen med 

ostrukturerade intervjuer, då dessa kräver att intervjuaren är uppmärksam utifrån det 

som informanten förmedlar och uttrycker i intervjun. För att undvika att relevanta 

sidospår som avser undersökningens syfte och frågeställning inte tas upp, bör därför 

intervjuaren vara lyhörd över det som sägs, samt använda sig av inspelningsutrustning 

för att vid ett senare tillfälle kunna ställa följdfrågor (Bryman, 2019).   

5.3 Förberedelser och genomförande 

Innan genomförandet av intervjuerna skedde skickades Missivbrev (se bilaga 1) och 

samtyckesformulär ut till samtliga elever som skulle delta i studie och vårdnadshavare. 

Dessutom genomfördes en testintervju tillsammans med två andra elever i årskurs 1 på 

samma skola. Provintervjuer menar Dalen (2015) är fördelaktigt för att forskaren ska få 

vetskap och kunna analysera frågornas formulering, samt om dessa ger svar på 



16 

 

studiens syfte och frågeställning. Ger dessa frågor svar på det som forskaren tänkt eller 

behöver dessa omformuleras? Vidare ger också dessa provintervjuer forskaren 

möjlighet att testa eventuell inspelningsutrustning som underlättar transkriberingen av 

den empiri som ska samlas in och analyseras. Dessutom kan inspelad empiri som 

samlats in under provintervjuer vara fördelaktigt för forskaren själv. Forskaren kan då 

objektivt lyssna på de samtal som spelats in i syfte att uppmärksamma om forskaren 

själv styr samtalen i en viss riktning eller tar över samtalet. 

I studiens själva genomförande av undervisningen fick den ena gruppen se en film och 

dokumentera om vad de lärt sig om vatten utifrån en gemensam text och bild. Denna 

grupp benämner Bryman (2019) som kontrollgrupp. I den film som visades för 

kontrollgruppen fick eleverna först få vetskap om hur vatten i fast form med stöd av 

värme kan övergå till flytande form och därefter till gasform. Eleverna fick även lära 

sig om hur kyla kan påverka vattnets olika faser. Dessutom beskrev filmen 

vattenmolekylens utseende, uppbyggnad och funktion utifrån vattnets olika faser. 

Den andra gruppen i studien benämns som experimentgrupp och fick istället arbeta 

praktiskt utifrån de experiment som kontrollgruppen fick se i filmen. De fick då smälta 

vattnets fasta form i en kastrull och därefter se och känna hur den flytande formen 

övergick till gasform. För att också öka elevernas förståelse för vattenmolekylen, fick de 

själva agera som vattenmolekyler utifrån vattnets olika faser. Exempelvis höll eleverna 

armkrok med varandra och stod helt stilla när vattnet befann sig i fast form och 

uppmanades att springa omkring fritt när vattnet befann sig i gasform. Därefter fick 

också experimentgruppen dokumentera utifrån en gemensam bild och text. För att få 

ett sådant rättvist resultat som möjligt i undersökningen om hur elever tillämpar sig 

naturvetenskapliga begrepp utifrån olika lärstilar, valdes informanterna slumpmässigt 

in i grupperna. Bryman (2018) framhäver randomiserad fördelning i kontroll- och 

experimentgrupper för att försäkra att forskarens förväntningar endast kan förväntar 

sig att experimentgruppen ska ge ett annorlunda resultat i jämförelse med 

kontrollgruppen.      

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning fick informanterna delta i en 

före- och efterintervju med tillhörande intervjuguide (se bilaga 2). Syfte med en före-

intervju var att ta reda på informanternas förförståelse för begreppet vatten, samt 

analysera om informanterna i efter-intervjuerna tillägnat sig djupare förståelse. 

5.4 Hjälpmedel 

Som hjälpmedel under intervjuerna användes intervjuguide (se bilaga 2) med 

anpassade frågor utifrån informanterna som deltog i studien, samt studiens syfte och 

frågeställning. För att underlätta bearbetningen av transkriberingen användes min 

mobiltelefons inspelningsapp för att spela in det som sades i intervjuerna, samt ett 

anteckningsblock och penna. Stukát (2011) framhäver vikten av att tillhandahålla en 

reservplan vid insamlandet av empiri då den tekniska utrustningen stundvis kan 

krångla och äventyra studiens resultat. Vidare användes egna anteckningar för 

eventuella sidospår som eleven uttryckte i samband med intervjuerna. Dessa kunde jag 

sedan återgå till i slutet av intervjuerna och ställa följdfrågor. Dessutom användes 

anteckningarna vid tillfällen då inspelningsutrustningen stängts av. Bryman (2019) 

menar att informanterna inte sällan brukar kunna uttrycka relevant information 

gällande studiens syfte och frågeställning när den digitala inspelningsutrustningen 

stängs och därav framhäver vikten av att använda anteckningar.   
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5.5 Utformning 

För att undvika att informanterna påverkade varandra under intervjutillfället 

genomfördes enskilda intervjuer. Givetvis skulle tiden för intervjuer, transkribering och 

analys kunnat besparats utifrån gruppintervjuer, däremot ansågs ett sådant 

tillvägagångssätt kunnat påverka studiens resultat i en sådan stor omfattning att 

enskilda intervjuer istället genomfördes. För att också få informanterna att känna sig 

trygg och bekväm i intervjusituationen genomfördes intervjuerna i klassens populära 

grupprum (Stukát 2011). Både före och efter- intervjuerna som genomfördes pågick i 

cirka 15 minuter. Somliga intervjuer blev dock avklarade snabbare och berodde främst 

på att informanten ansåg att relevant kunskap redan uttryckts. 

5.6 Bearbetning av materialet 

Som tidigare nämnt användes ostrukturerade intervjuer för att få så tillförlitliga svar 

utifrån informanternas erfarenheter och kunskaper om vatten. Genom att enbart ställa 

kortare frågor anpassat efter informanternas ålder och språk, visades redan i 

provintervjun ge goda resultat (Bryman 2019 och Stukát 2011). Vidare hölls intervjuerna 

på en professionell nivå som fick informanterna att känna sig avslappnade, men 

samtidigt inse att deras tillförlitlighet i svaren och medverkan utgjorde en betydande 

roll för undersökningens resultat (Bryman 2019). Efter genomförandet av intervjuerna 

transkriberades den empiri som uppdagats i intervjuerna utifrån inspelningsverktyget. 

Fördelen med inspelad empiri är att forskaren har möjlighet att lyssna på materialet 

flera gånger, samt spola fram och tillbaka om några oklarheter dyker upp (Stukat 2011). 

När den insamlade datan skulle bearbetades användes färgpennor som ett kodsystem. 

Vid likheter eller skillnader som uppdagades i samband med den datan som samlats 

in, användes specifika färger för att enkelt kunna få en överblick över dessa. Då det 

också fanns ett intresse att undersöka hur barn lär, analyseras den insamlade datan 

dessutom utifrån den pragmatiska och sociokulturella teorin. De intressanta faktorer 

som skulle identifieras var därav det praktiska görande och det sociala samspelet.  

 

5.7 Forskningsetiska principer 
Inom forskning har Vetenskapsrådet (2002) tagit fram fyra forskningsetiska principer i 

syfte att tydliggöra vad forskaren behöver ta hänsyn till i sina undersökningar. Dessa 

fyra principer beskrivs som: 

 informationskravet, 

 samtyckeskravet, 

 konfidentialitetskravet 

 nyttjandekravet 

Dessa fyra principer är framtagna för att underlätta förhållandet mellan forskaren och 

deltagarna inom forskningen. Dessa innebär att deltagaren får vetskap om studiens 

syfte, vilket samtliga deltagare blev medvetna om i det Missivbrev (se bilaga 1) som 

skickades ut till samtliga deltagare i studien. Samtyckeskravet innebär egen rätt att 

avgöra om att delta i studien eller ej. För att ta hänsyn till samtyckeskravet fick 

deltagarna ge sitt samtycke genom att skriva under det missivbrev som skickats ut. 

Vidare tilldelades samtliga elever och skolan fiktiva namn, då deltagares 

personuppgifter ska behandlas med konfidentialitet. Då studien och undersökningens 
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empiri enbart kommer att användas till forskningsetiska ändamål uppfyller också 

studien nyttjandekravet. 

 

5.8 Generaliserbarhet 

Då studien enbart grundas utifrån två elevgrupper med 10 elever i vardera grupp i 

samma klass, kan resultatet därav inte anses som generaliserbart. Resultatet i denna 

studie baseras på en alldeles för liten undersökningsgrupp (Stukát, 2011). Däremot 

kan studiens resultat påtala om eventuella skillnader i elevernas begreppsförståelse 

utifrån om eleven fått arbeta praktiskt med begreppet eller ej. För att uppnå ett mer 

generaliserbart resultat krävs det ett större antal undersökningsgrupper som får 

genomföra ett liknande test, samt utifrån andra naturvetenskapliga begrepp. Studiens 

generaliserbarhet skulle eventuellt också kunna öka om man kan bedriva studien under 

en längre tid där fler aktiviteter kan genomföras, samt utifrån fler och varierade tester 

för att kunna ta reda på om kunskaperna verkligen är befästa.   

5.9 Reliabilitet och validitet 

I studiens undersökning var tillförlitlighet relevant för att få en så hög reliabilitet som 

möjligt. Av den anledning användes ostrukturerade intervjuer som främst utgick från 

frågan ”berätta allt du känner till om vatten”. Utifrån denna frågeställning fick 

informanterna i sin takt besvara frågan, samtidigt som de bemöttes av öppna och 

personcentrerade följdfrågor. Elfström et al. (2014) framhäver personcentrerade frågor 

då dessa mer intresserar sig för människans egna tankar om någonting än efter ”rätta 

svar”. Dock bör man ta hänsyn till att öppna frågor kan försvåra för de elever som har 

svårigheter att uttrycka sig verbalt och som eventuellt skulle föredra mer slutna frågor. 

Däremot bemöttes samtliga informanter av ett positivt bemötande oavsett om hur de 

uttryckte sin uppfattning om begreppet vatten i intervjusituationen. Den främsta 

orsaken till ett sådant bemötande berodde främst på att få så tillförlitliga svar som 

möjligt, samtidigt som informanterna skulle få förståelse för att det inte fanns något 

”rätt” svar i de frågor som ställdes i intervjusituationen (Stukát 2011).  

Vidare kan en undersöknings validitet också ifrågasättas, som utgörs av studiens 

resultat utifrån frågeställning. Mäter verkligen undersökningen, det som är tänkt att 

den ska mäta? Är den empiri som presenterats i undersökningens resultatdel 

sanningsenlig eller har den justerats? Kvale & Brinkmann (2014) framhäver vikten av 

att vara kritisk och ifrågasätta sitt eget resultat. Däremot är det omöjligt för forskaren 

att veta om den empiri som samlats in utifrån det informanterna sagt är uppriktiga 

(Stukát, 2011). Dock är syftet med denna undersökning enbart att jämföra två 

elevgruppers förståelse för begreppet vatten med en före- respektive efterintervju 

utifrån elevens arbetssätt. Dessa intervjuer genomfördes på samma sätt både före och 

efter undervisningen som de fått tagit del av. Genom att det i intervjuerna ställdes 

öppna och personcentrerade frågor (Elfström et al 2014) samtidigt som det förmedlades 

att alla svar är rätta svar (Stukát 2011), bör undersökningen utgöras av god kvalité 

gällande studiens och validitet. 

 

Trots det som nämnts ovan bör man ändå ta hänsyn till att det är intervjuer med yngre 

elever som har genomförts. Detta kan bland annat innebära att faktorer såsom humör, 

hunger och tidigare upplevelser under dagen kan påverka elevernas svar. Vidare bör 
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det också tas hänsyn till att jag är en främmande person för eleverna, vilket kan 

innebära osäkerhet hos dem i en intervjusituation. Dessutom har en grupp fått arbeta 

praktiskt, vilket i sin tur kan innebär att en tryggare och stabilare relation byggt upp 

mellan mig och eleverna. Bland annat har mer grundliga samtal pågått då fysiska 

medierande verktyg har använts. Till sist bör man också ta hänsyn till att studien har 

genomförts under en kort tid. Hade den kunnat genomföras under en längre tid där fler 

aktiviteter ingått, relationen mellan mig och eleverna stärks, hade möjligtvis 

tillförlitligheten kunna stärks ytterligare.  
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6 Resultat 
För att underlätta resultatdelens disposition kommer först elevernas förkunskaper 

inom området vatten att beskrivas utifrån respektive grupp, samt en sammanfattning 

av gruppens förkunskaper före genomförd undervisning. Därefter presenteras 

elevernas kunskaper efter genomförd undervisning och en sammanfattande 

beskrivning av skillnaderna mellan gruppernas efterkunskaper.  

 

6.1 Kontrollgruppens förkunskaper 
Innan genomförandet av den gemensamma lektionen intervjuades eleverna för att ta 

reda på samtliga individers förkunskaper inom området vatten. Nedan ges tre exempel 

på Kim, Kalles och Kristoffers grundläggande förståelse innan genomförandet av 

undervisningen. I avsnitt 6.3 kommer deras kunskaper efter undervisningen om vatten 

att beskrivas. Anledningen till varför dessa elevers intervjuer presenteras i studien, 

beror främst på att Kim och Kalle tycktes besitta djupare kunskap för vatten i jämförelse 

med de övriga eleverna i kontrollgruppen. Vidare presenteras också Kristoffers 

uttalande då han var den eleven som tycktes besitta minst förståelse för vad vatten är 

för något, hur det ser, vart man kan hitta vatten. Det blev därav intressant att analysera 

hur dessa tre elevers progression inom området vatten skulle kunna utvecklas. Först 

beskriver Kim sin förståelse för vatten.  

När man har hicka är vatten bra. Det är bra för kroppen, men jag brukar mest dricka 

mjölk. Det kommer från sjöar, hav och blir moln. (...) Det kommer från sjön, åker 

upp och sen så blir det moln. Sen när det regnar då kommer det nytt vatten. Det är 

alltid samma vatten, det är bara det att det torkar uppe i molnen. Det kommer från 

kranen (Kim). 

Utifrån intervjun tillsammans med Kim tycks han besitta en grundläggande förståelse 

för vattnets kretslopp, liksom Kalle uttrycker i sin intervju nedan. Kim, Klara, Karim 

och Kajsa menar också att vatten finns i sjöar och  hav. Vidare menar Klara, Katja och 

Kamil att vatten är någonting som man kan dricka och som finns i kranen. Mer 

utvecklade svar gav inte de övriga eleverna uttryck för i sina intervjuer. Däremot ger 

Kalle i citatet nedan mer utvecklade svar utifrån hur hans egna intresse fått djupare 

kunskap om vatten utifrån en bok som han läst. 

Jag vet att det kan vara salt och sött vatten. (...) Vatten är alltid blött, vi har samma 

vatten nu, som regnar, det som kan regna ner, det kan ha regnat ner för flera 

miljoner år sedan. Det har jag läst i en bok. Det blir fuktigt, då är det små mineraler 

i vattnet som åker upp i luften och regnet bildas ju av moln. Det händer om och om 

igen! Det kan vara jättesalt, som döda havet, där finns inga växter och sånt för att 

det är så salt, så salt vatten. Havet är ju vatten, det värms av solen, det värms inte 

av en sådan värmare som man värmer en pool hemma med (Kalle). 

I intervjun tillsammans med Kalle uttrycker han också en förståelse för vattnets 

kretslopp på samma sätt som Kim. Han beskriver också att kunskaperna härstammat 

från en bok som han läst. Han beskriver dessutom att vatten innehåller mineraler, 

medan Karl, Kasper och Kamil enbart anser att det finns fiskar i vatten. I intervjun 

tillsammans med Karim framgår det att han på samma sätt som Kalle utifrån en bok 

fått djupare vetskap om reningsverkets funktion och betydelse. I citatet nedan beskriver 

Kristoffer sin kunskap om vatten utifrån utifrån egna och vardagliga erfarenheter.   
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Man kan dricka det, man kan bada i det och göra sig ren, man kan ha vatten i 

ballonger om man vill ha vattenballongskrig (Kristoffer). 

I jämförelse med Kim och Kalle, tycks Kristoffer inte fått samma möjlighet att tillägna 

sig djupare kunskaper om vatten. Istället tycks Kristoffers kunskaper helt utgå från 

hans egna vardagliga erfarenheter som han själv varit med om och upplevt. Med andra 

ord tycks det finnas en radikal skillnad i Kristoffers förförståelse i jämförelse med Kims 

och Kalles. Karls och Kaspers förförståelse tyckt likna Kristoffers. Karl beskriver om hur 

hans erfarenhet av att fiska gjort att han vet att det finns olika typer av fiskar i vattnet, 

samt att det både kan vara djupt och grunt. Kasper berättar han ofta åker båt och vet att 

båten flyter på vattnet. Katja beskriver också att hon i naturen skådat vatten i färgerna 

blått och grönt, samt att åar oftast är gula. Likväl menar hon och Kamil att vatten under 

vintern kan frysa till is och tinas med hjälp av värme från solens strålar. Vidare 

beskriver också Katja, Kajsa, Kasper, Klara och Kamil om att de i vardagen brukar 

använda vatten till att tvätta sig.  

 

6.2 Experimentgruppens förkunskaper 
I intervjuerna med experimentgruppen framgick det, på samma sätt som i 

Kontrollgruppen, att det fanns en grundläggande förståelse hos samtliga informanter. 

Alla eleverna kunde på olika sätt besvara deras förkunskaper om vatten. Nedan ges tre 

exempel på Eriks, Elmas och Elsas grundläggande förståelse. Anledningen till att just 

dessa tre elevers intervjuer presenteras beror främst på att Erik var den elev i 

Experimentgruppen som gav uttryck för djupast kunskap och förståelse för ämnet 

vatten. Elma valdes ut då hennes kunskaper och förförståelse representerade 

majoriteten av de övriga elevernas kunskaper för ämnet vatten. Elsas intervju 

presenteras då hon på samma sätt som Elma och representerar majoriteten av elevernas 

kunskaper och förförståelse, men också på grund av att hon i intervjun försöker reda ut 

oklarheter om vad vatten egentligen är. I avsnitt 6.4 kommer deras kunskaper efter 

undervisningen om vatten också att beskrivas. Först beskrivs Eriks och hur han utifrån 

eget intresse fått djupare kunskap om vatten.     

Man kan dricka det. Det är samma vatten idag som vi hade för längesedan. Det 

finns i sjöar och hav och det finns i sötvatten och saltvatten och så. Det finns 

bara 3 procent sötvatten och resten saltvatten över hela jorden. Det har jag lärt 

mig i en bok. Och att gäddan bara simmar i sötvatten. Äääh.. och sen så tror jag 

att det finns mest sötvatten i sjöar, inte så mycket i saltvatten. Man kan bada i 

vatten. Och att fiskar lever i vatten och att.. Och att det finns något som heter 

döda havet, där är det så salt så man kan flyta själv.  Om man fryser vatten så 

blir det is. Man brukade hämta vatten förr i tiden, istället för att få det direkt ur 

kranen (Erik). 

Edvin, Emrik och Elma menar också att vatten kommer från kranen. Edvin har 

dessutom lärt sig att korallrev finns i hav utifrån en bok som han läst. Han beskriver 

också vattnets färg som blått på samma sätt som Emrik och Ebba, samt att Ebba menar 

att det kan finnas klor och ibland smuts i vatten. Vidare menar hon och Emmy att det 

ibland också kan finnas bubblor i vattnet. Det vattnet tycker de om att dricka. I citatet 

nedan beskriver Elma sin förståelse för vatten och hur hennes egna erfarenheter givit 

henne kunskap inom området. 

Det kan vara skogsvatten, vatten från fjäll. Min mormor och morfar bor i Norge. 

Det är jättegott! Vatten från vattenfall. Det finns vattendjur där fiskar lever. 
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Vattendjur behöver inte vara fiskar. Ankor brukar vara i vatten. (...) Vatten 

måste vara rensat. Vattenfall är rensat (Elma). 

Samtliga informanter i experimentgruppen ger uttryck för att vatten går att dricka, att 

man kan tvätta sig i det, fiskar lever i det och att det finns i hav eller sjöar. I citatet nedan 

beskriver Elsa sin förståelse för vatten och att hur man kan experimentera med det. 

Vatten kan vara gott att dricka, man kan baka med vatten. Man kan blanda det 

med karamellfärg, så då blir det till is. Färgen gör vattnet till is. Man kan hälla 

vatten på eld så att elden slocknar. (...) Regn är vatten! Men hagel.. hmm.. är 

hagel vatten? Vad är hagel? Det åker till sidan, fast det är typ som hårt… Det 

är is… men då är ju inte hagel vatten (Elsa). 

Ehsan och Elton beskriver också att experiment kan genomföras med hjälp av vatten. 

Som framgår i intervjun tillsammans med Elsa menar hon att vid blandning av vatten 

och karamellfärg, blir vattnet till is. Elton beskriver istället hur han fryst en gurka och 

hur den sedan smält. Han menar att det inte är vattnet inne i gurkan som smälter, utan 

det är isen inne i gurkan som smälter. Vidare menar Emrik, Ester och Ehsan att regn 

också är vatten. Dessa citat ger uttryck för elevernas grundläggande förståelse för 

vatten, samtidigt som elevernas personliga erfarenheter och intresse inom området 

tycks ge avtryck utifrån deras kunskaper. 

 

6.3 Skillnader och likheter mellan kontrollgruppens och 

experimentgruppens kunskaper före undervisning 

I detta stycke kommer elevernas föreintervjuer i kontrollgruppen och 

experimentgruppen att jämföras. I kontrollgruppen framgick det att Kim och Kalle 

tycktes besitta djupare förförståelse för ämnet vatten, på samma sätt som Erik i 

experimentgruppen. Vidare tycktes Kristoffer vara den som saknade störst förståelse 

för vatten. I experimentgruppen uppfattades det inte finnas en individ med 

motsvarande förståelse. Däremot tycktes de övriga individernas förkunskaper vara 

relativt likvärdiga inom grupperna. Den enda skillnaden tycktes vara att Elsa hade 

missuppfattningar inom området vatten. Därav visar resultatet på att de båda 

gruppernas förkunskaper innan testet var relativt jämbördiga, trots att det i 

kontrollgruppen fanns två individer med djupare förståelse istället för en individ i 

experimentgruppen.  

 6.4 Kontrollgruppens kunskaper efter undervisning  
När kontrollgruppen fått ta del av filmen som bearbetade vattnets olika faser och hur 

vattenmolekylerna beter sig utifrån vattnets tillstånd, genomfördes den andra intervjun 

tillsammans med kontrollgruppen. Syftet med den andra intervjun var att ta reda på 

elevernas kunskaper efter undervisningen. I de tre citaten nedan beskrivs Kims, Kalles 

och Kristoffers progression utifrån den undervisning som genomförts om vattnets olika 

faser.  

Det finns många saker i vatten typ fiskar och hajar. Man ska ju inte dricka vatten 

som är smutsigt. Sen finns det väldigt många andra saker i vatten, typ vatten. 

Valar och sjögräs och sand kan finnas i vatten. Vi fick rita vattenånga och 

flytande och fast form. Det är vanligt vatten (Kim). 

Utifrån Kims första intervjutillfälle, tycks han fått tillägna sig kunskaper om att vatten 

finns i olika former, men kan inte djupare beskriva deras utseende, vad som innebär 

med dessa eller förklara vad som finns i vatten utöver fiskar, sjögräs och sand. Även 
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Katja, Klara och Karim kan namnge vattnets olika faser. Dock uttrycker Karim 

osäkerhet i intervjun om ånga kan övergå till annan form eller enbart försvinner. Vidare 

medger Klara att hon enbart chansat på vattnets olika faser och utseende, trots att de 

överensstämmer med det hon sagt. Trots att Katja också nämner gasform som en av 

vattnets olika faser, kan hon dessvärre inte beskriva hur vattnet kan övergå till den 

formen. I citatet nedan beskriver Kalle hans vetskap om vatten efter att fått tagit del av 

filmen om vatten.  

Jag minns att när det börjar koka, då släpper de varandra. Vattenmolekylerna, 

för att det börjar koka. Det finns flytande, form, fast form och gasform. Fast 

form då är det is, vatten är flytande form och gasform är ånga. Man kan värma 

isen så det blir flytande och sen värma ännu mer, då blir det ånga. Först håller 

vattenmolekylerna fast i varandra, sen när det är flytande vatten då börjar de 

släppa varandra lite, lite mer, bara lite med fötterna och när de börjar koka då 

simmar de iväg (Kalle). 

Kalle tycks besitta god förståelse för vattnets olika faser, samt att vatten består av 

vattenmolekyler. Däremot tycks han ändå associera vattenmolekylerna till de 

människor som i filmen agerar som vattenmolekyler. På samma sätt tycks även Kamil 

få svårigheter att begripa vattenmolekylernas utseende och funktion. Enligt Kamil 

menar hon att vattenmolekyler enbart är människor som flyter i simbassänger. I citatet 

nedan ger Kristoffer uttryck för de kunskaper som han fått utveckla utifrån filmen han 

sett. 

Jag lärde mig om den där kastrullen, att man kan ha vatten där i och så blev det 

bara till rök. Det försvann till havet! Sen kan rektangel finnas som form på 

vattnet. (...)  På is i vatten, att isen kan se ut som en rektangel...eller jag menar 

kvadrat. Sen kan vatten vara som en cirkel. I vattnet finns det fiskar och hajar. 

Ibland kan man se båtar. (Kristoffer). 

I intervjun ger Kristoffer inte en utvecklad förklaring för vattnets olika faser i 

kastrullexperimentet eller någon progression utifrån vad vatten kan innehålla mer än 

fiskar. Han tycks också sakna förståelse för vad som händer när vattnets flytande form, 

övergår till vattenånga. Även Kasper, Klara och Kamil tycks efter genomförd 

undervisning sakna förståelse för filmens innehåll. Enligt Kasper och Klara är H2O små 

saker som finns i vatten med röda ansikten och vita öron. Kasper menar att dessa finns 

i vattnets bubblor, medan Klaras teori skiljer sig en aning. Exempelvis menar Klara att 

dessa figurer kommer fram som knoppar i vattenglas på natten. Då växer de sig större 

och större. Som tidigare nämnt tycks också Kamil sakna förståelse för vattenmolekyler. 

Hon anser att dessa enbart existerar i bassänger och inte i det vatten som hon dricker 

eller gör sig ren i. 

 

6.5 Experimentgruppens kunskaper efter undervisning 

I de intervjuer som genomfördes tillsammans med experimentgruppen praktiskt 

genomförande av experimenten från filmen, visade de god förståelse för vatten. I de tre 

citaten nedan beskrivs Eriks, Elma och Elsas progression utifrån den undervisning som 

genomförts om vattnets olika faser.  

Ja, den där H2O-grejen kunde jag liksom inte innan. Det var ju en sådan där, 

vattenmolekyl. Väte förkortades som H eftersom att det var två stycken Väte, 

då blev det H2, och sen så var det en syre och då O såsom H2O. Den ser ut som 

Musse Pigg! Där fanns ju som två små och en lite större. De finns bara i vatten. 
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Först så håller de fast sig jättemycket om det är fast form och så rör de sig 

ingenting. Då är det ju is! Och sen så när det blir flytande då åker de lite ifrån 

varandra och rör sig såhär och sen när det blir gasform då så kan man liksom 

de åker ifrån varandra för att det är så varmt! Och att en snöklump kan värmas 

upp och smälta till vatten. Det kunde ju bli fast flytande och gasform. Äääähh... 

över 100grader så kokar det sådan där ånga. Kyler man ned ångan, blir det 

flytande form igen (Erik). 

Erik tycks besitta en god förmåga över vattnets olika faser, samt förståelse för 

vattenmolekylens uppbyggnad, utseende och funktion.  Även Elias, Edvin, Emrik, 

Ebba, Ester, Elton beskriver en likartad förståelse och sambandet mellan vattnets olika 

faser och hur de vattenmolekylerna i vattnet beter sig utifrån vilken fas vattnet befinner 

sig i. Samtliga elever kopplar till de praktiska experiment som vi genomförde, då det 

beskriver vad som sker med vattnet och vattenmolekylerna i de olika faserna. Nedan 

beskriver Elmas sina kunskaper efter undervisningen.  

Vatten kan komma från is eller snö eller att vatten kan bli is. Det kan komma 

från snö och is genom att det smälter. Och bli till is blir det när den blir kall. 

Rinnande vatten är flytande och is är fast form. Vatten finns på öar också och 

är nyttigt om man inte har någonting annat att dricka. Man kan också göra ånga 

av vattnet och då försvinner allt vatten. Det blir till vattenånga och blir sedan 

vatten igen uppe i luften. För att det kyls ner och då blir det flytande. På 

sommaren regnar detta ner igen. Och Förresten... om snö smälter till vatten... 

då måste ju det också vara vatten.. Ja precis. Ja, det såg vi ju när vi smälte snö i 

kastrullen. Ja då är det ju också vatten, fast man inte kan dricka det. Sen finns 

det någonting i vattnet, jag minns inte vad de kallades för men de såg ut som 

massa Musse Piggs. Jag kommer ihåg bokstäverna, det var 2st H och ett O. Det 

finns hur många sådana här som helst i vatten, också i regndroppar. Ja om det 

blir för varmt i vattnet då splittras de iväg och om det blir mittemellan varmt 

då håller de ihop och när de är kallt så sitter de ihop jättenära och är stilla 

(Elma). 

Citatet ovan ger uttryck för att Elma utvecklat en förståelse för vattnets olika former, 

men visar samtidigt osäkerhet om vattenångan kan övergå till flytande form oavsett 

årstid. Vidare beskriver hon vattenmolekylen, men visar samtidigt inte en helt 

övertygande utvecklad förståelse för det är för någonting. Vidare saknar hon, liksom 

Emmy och Ehsan kunskap om vattenmolekylens beteckning på kemispråk. Däremot 

kunde både Emmy och Ehsan beskriva vattenmolekylen på kemispråk utifrån syre och 

väte då de fick rita. Denna ritning menade de baserat på den dokumentation som 

samtliga informanter i undersökningen fick göra efter undervisningen. Vidare 

beskriver citatet nedan Elsas kunskaper efter genomförandet av undervisningen. 

Is smälter till vatten när det är varmt. Det blir.. vatten blir till is när det är kallt. 

Det blir som att de byter plats. Vatten är också ånga när man smälter vatten och 

gör det ännu varmare. Det finns olika former..gas, flytande och .... still... fast 

form? ja.. Gas är som ånga, flytande är som vatten och det där stilla,fasta formen 

är som is. Ångan försvann... den är bara borta. Den blir typ som vatten när man 

ställer någonting svalare ovanför, då blir det droppar igen. Sen finns det hajar 

och fiskar i vatten. I vattenglas kan det också finnas vattenbubblor (Elsa).  
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Elsa beskriver hur vattnets utseende och skepnad kan variera utifrån dess olika 

tillstånd. Däremot nämner hon ingenting om vattenmolekyler eller om vad som händer 

med den ångan som bildats vid den höga värmen i kastrullen. Enligt Elsa är den bara 

borta.  

 

6.6 Skillnader och likheter mellan kontrollgruppens och 

experimentgruppens kunskaper efter undervisning. 

I detta stycke kommer elevernas efterintervjuer i kontrollgruppen och 

experimentgruppen att jämföras. I kontrollgruppen framgår det att enbart Kim, Katja, 

Klara och Karim kan namnge vattnets olika faser. Dock finns det en osäkerhet hos 

Karim om ånga kan övergå till annan form. Vidare finns också en osäkerhet hos Klara 

om hur ånga bildas, samt att hon själv i intervjun ger uttryck för att hon enbart chansat 

på vattnets olika faser. Utöver dem beskriver de övriga eleverna i gruppen enbart att 

vatten kan drickas, att det finns i kranen och att man kan använda det av hygieniska 

skäl. I jämförelse med experimentgruppen visar Erik, Elias, Edvin, Emrik, Ebba, Ester, 

Emmy och Ehsan en stark förståelse för vattnets olika faser, samt också 

vattenmolekylens utseende, funktion och uppbyggnad. De tycktes också besitta en 

likartad och god förståelse för hur vattenmolekylen beter sig i vattnets olika tillstånd. 

Samtidigt kopplade de också deras kunskaper till de praktiska experiment som 

genomförts. Den enda eleven i gruppen som inte hade någon vetskap om 

vattenmolekylen var Elsa. Trots att också Elma beskrev vattnets olika faser och 

vattenmolekylen, var Elma dock osäker på om vattenångan kan övergå till flytande 

form under alla årstider. De övriga eleverna i denna grupp beskrev att vatten kan 

drickas, användas vid hygieniska själ på samma sätt som majoriteten av 

kontrollgruppen. I kontrollgruppen var det enbart Kalle som gav uttryck för en god 

förståelse för såväl vattnets olika faser och att vatten består av vattenmolekyler. Kamil 

och Kalle nämner också vattenmolekyler, men Kamil kunde inte beskriva vad det är, 

hur den ser ut, eller vart den finns. För Kalle tycktes området vara allt för abstrakt. 

Vidare tycktes Kristoffer, Kasper, Klara och Kamil i kontrollgruppen sakna förståelse 

för filmens innehåll som resulterat i att framförallt Kristoffer progression inte utvecklats 

någonting i jämförelse med det första intervjutillfället. Vidare uppmärksammades 

också att Kasper och Klara missuppfattat vad en vattenmolekylen är. Enligt Kasper 

finns de i bubblor och enligt Klara är det figurer som kan ses med blotta ögat om natten. 

Därav kan resultatet tolkas som att progressionen för experimentgruppen är starkare 

än vad den är i kontrollgruppen. Framförallt skiljer sig resultatet inom grupperna då 

det enbart var Kalle som gav uttryck för full förståelse för vattnets olika faser och 

vattenmolekylen i kontrollgruppen. I den andra gruppen motsvarade istället liknande 

kunskaper hos åtta av de tio elever som ingick i experimentgruppen.  

 

7 Resultatdiskussion 

I detta kapitel kommer studiens resultat att analyseras och tolkas utifrån de två 

teoretiska perspektiven som studien grundas på, samt den tidigare forskning som 

beskrivits i arbetets bakgrund. Kapitlet avslutas med att besvara studiens frågeställning 
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som jämför “hur kunskapsutvecklingen skiljer sig kring naturvetenskapliga begrepp 

mellan traditionell och praktisk undervisning”. 

 

7.1 Praktiskt arbete 

Utifrån studiens resultat framgick det en skillnad i progression hos den 

experimentgrupp som fick genomföra praktiska och systematiska undersökningar till 

skillnad från kontrollgruppen. I kontrollgruppen var det enbart Kalle som tycktes 

besitta likartade kunskaper som de åtta individer i experimentgruppen visade för 

vattnets olika faser. Detta kan tolkas som att Skolverkets (2018) strävan om att väcka 

och stimulera elevernas intresse för deras omvärld genom systematiska 

undersökningar genererar goda kunskaper. Kemiämnet ska uppmuntra eleven att 

genomföra systematiska undersökningar, för att på så vis kunna stimulera dem att 

utveckla en större förståelse för kemiska förlopp, begrepp, materiens olika former och 

övergångar mellan dessa. När eleverna får besvara vad de kan om vatten i efter-

intervjuerna kopplade samtliga elever i Experimentgruppen sina kunskaper till de 

praktiska genomförandet som skett. Därav tycks förståelsen för att naturvetenskapliga 

begrepp som utvecklas i samspel med att eleven själv får uppleva, observera, beskriva, 

reflektera stärka lärandet (Abrahams & Reiss 2012, Abrahams & Millar 2008, Elfström, 

Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 2014 och Jönsson, Ekborg, Lindahl & Löfgren (2013). 

De menar att det är viktigt att eleven får använda sina sinnen och att det därav är 

relevant att erbjuda en undersökande och utforskande arbetsmiljö för att 

begreppsförståelse ska kunna växa. På samma sätt tycks också Areskougs (2013) teori 

stämma väl överens med det resultat som studien visat. Genom att eleven får uppleva, 

utforska, utreda, utveckla och utvärdera kan också eleven få förståelse för vattnets olika 

faser och svårdefinierade begrepp såsom materia, atomer, molekyler, kemisk reaktion 

och lösning, samt tillhörande underbegrepp är omöjligt att tillägnas utifrån att läraren 

enbart överför sin kunskap om begrepp till sina elever.  

 

Vidare tycks också den dokumentation som eleverna uppmuntras att göra ha lett till att 

kunskaperna inom området vatten stärkts ytterligare. Framförallt blir detta tydligt i 

intervjuerna tillsammans med Emmy och Ehsan, då de till en början hade svårt att 

beskriva vattenmolekylen utifrån syre och väte. Däremot kunde då båda förklara vad 

som innebar med en vattenmolekyl då de fick rita utifrån den dokumentation som 

tidigare gjorts. Därav visar studien på att den dokumentation som framhävs i 

kemiämnets centrala innehåll tillför en ökad förståelse hos eleverna (Skolverket, 2018). 

Framförallt då eleverna behöver vara observanta på alla detaljer som genom en bild ska 

beskrivas (Areskoug et al. 2015 och Skolverket, 2017). Vidare nämner inte någon av 

eleverna att sina kunskaper härstammar till den film som samtliga elever i 

Kontrollgruppen fått tagit del av. Det enda som framgår i resultatet är att Kalle och 

Kamil jämför vattenmolekyler med människorna i filmen, men tycks ändå få 

svårigheter att utveckla vad en vattenmolekyl egentligen är. Därav tycks resultatet 

stämma väl överens med den pragmatistiska kunskapssynen om att teori och praktik 

går hand i hand. De teoretiska och praktiska aspekter kompletterar varandra och 

tillsammans för elevens lärande framåt. Om människan inte får ta del av både teoretiska 

och praktiska moment, kommer heller inte individen att utveckla en full förståelse för 

lärandet (Säljö, 2014).  
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7.2 Elevernas tidigare egna erfarenheter 

I resultatet framgår det att elevernas tidigare erfarenheter inom området vatten och dess 

olika faser skiljer sig. Majoriteten av de elever som deltog i studien visade liknande 

kunskaper och erfarenheter. Framförallt var det vanligt att eleverna beskrev vatten som 

någonting man kan dricka, finns i kranen, fiskar kan leva i det och vatten kan användas 

av hygieniska skäl. De elever som dock tycktes besitta djupare kunskaper om vattnets 

kretslopp var Kim, Kalle och Erik. Kalle och Erik hade båda utifrån en bok fått vetskap 

om vattnets kretslopp, medan Kim fått det av andra egna erfarenheter. Areskoug et al 

(2015) och Skolverket (2018C) menar att när eleven kommer in i skolans värld har de 

oftast djupare och skilda förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Samtidigt menar 

också den sociokulturella teorin att det är individens tidigare erfarenheter och 

kunskaper, i samspel tillsammans gör att individen på olika sätt tar till sig kunskap. 

Vidare bidrar också denna interaktion tillsammans med andra att elevens motivation 

och lärande stärks (Säljö, 2014). Gibbons (2013) skriver att lärandet inte är 

individualistiskt utan sker i en social företeelse. Denna teori tycks styrkas i det resultat 

som framkommit i denna studie, då den grupp som tillsammans fått arbeta praktiskt 

och samtala med varandra fått utvecklat djupare kunskaper än kontrollgruppen som 

enbart fick ta del av en film. Vidare var det också enbart Erik som fått djupare kunskap 

om vatten, trots att Kim och Kalle vid första intervjutillfället tycktes besitta liknande 

kunskaper inom området. Därav tycks också den pragmatiska och John Dewey (1859-

1952) syn på lärandet utifrån learning by doing generera djupare kunskaper och 

förståelse.  

 

 7.3 Stöttning av en mer kunnig 

Under intervjuerna framgick det vid två tillfällen tillsammans med Elsa och Elma att 

det fanns oklarheter som var kopplat till området vatten. I den första intervjun 

tillsammans med Elsa uttryckte hon att regn är vatten och att hagel består av is. Det 

som däremot tycktes vara en svårighet för Elsa var att förstå om hagel är vatten. Dock 

visade Elsa en förståelse för att hagel också är vatten vid det andra intervjutillfället. 

Likväl förtydligar också Elma att den praktiska undervisningen genererade förståelse 

för hennes tidigare oklarheter. Vid det andra intervjutillfället uttryckte hon att om snö 

smälter till vatten, borde också snö vara vatten. Detta konstaterar hon därefter genom 

att hänvisa till det praktiska experimentet som hon tillsammans med sin grupp 

genomfört. Som Areskoug et al (2015) och Skolverket (2018C) skriver menar de att när 

eleven kommer in i skolans värld har eleven oftast redan en djupt förankrad förståelse 

för naturvetenskapliga begrepp och fenomen utifrån egna tidigare erfarenheter. 

Lärarens uppdrag är därför att uppmärksamma elevernas uppfattningar om världen 

och stötta dem att reda ut eventuella missförstånd. Skolverket (2018C) nämner 

processen där missförstånd reds ut som concept change. På samma sätt framhäver även 

den sociokulturella teorin vikten att bli stöttad av en mer kunnig (Säljö, 2014). I denna 

studie kan det såväl vara läraren som klasskamraterna med djupare kunskap, som kan 

ge stöttning åt den som behöver reda ut oklarheter eller missuppfattningar. Utifrån 

pragmatismens syn på hur människan tillägnar sig kunskap och förståelse för sin 

omvärld tycks elevens egna erfarenheter i ett praktiskt görande påverka lärandet 

positivt, vilket tydligt framgår i resultatet. Antingen stimuleras eleven lärande utifrån 

ett assimilativt lärande där eleven införlivar ny kunskap i redan existerande förståelse. 

Det andra alternativet är ackommodativt lärande som innefattar processen där eleven 

vid missuppfattningar helt eller delvist får omstrukturera redan etablerad kunskap 
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(Illeris 2007 och Säljö 2014). I exemplen med Elsa och Elma tycks båda dessa processer 

skett. Det är därav relevant att den som stöttar eleven besitter god kunskap inom 

området (Skolverket 2018C). 

 

7.4 Lämplig nivå 

Något som tydligt framgick i resultatet var hur Elma och Elsa från en början uppger 

enklare förklaringar till vad de kan om vatten utifrån egna erfarenheter. Exempelvis 

beskriver de att vatten kan drickas, att fiskar lever i det, att det kan användas av 

hygieniska skäl och att det finns i sjöar och hav. Det råder dessutom missuppfattningar 

i Elsas förståelse för att is enbart bildas med hjälp av karamellfärg. Utifrån de kunskaper 

som uttrycks vid det andra intervjutillfället tycks deras progression ökat inom området 

vatten. De kan båda två beskriva vattnets olika faser samt att också Elma beskriver 

vattenmolekylen. Kristoffer som vid första intervjutillfället uttryckte likartade 

kunskaper för vatten, var dock progressionen nästintill obefintlig. Därav kan resultatet 

tolkas som att praktiska systematiska undersökningar genererar goda kunskaper. 

Vidare tycks också Piaget (1839-1914) syn på lärande stämma väl överens med resultatet 

över Elma och Elsas kunskaper. Inom pragmatismen menar man att lärarens språk är 

det främsta undervisningsinstrumentet, men menar också att eleven inte kan tillämpa 

allt för mycket information och beskriver detta scenario som korvstoppningsmetoden. 

Med andra ord innefattar det att eleven inte kan inhämta allt för mycket information 

vid endast ett tillfälle. Likväl stämmer detta överens med undersökningen gjord av 

Abrahams och Reiss (2008) som uppmärksammade att de naturvetenskapliga fenomen 

och begrepp som elever ska lära sig inte alltid är anpassat efter de korta lektionspass 

som undervisningen erbjuder. Av den anledningen behöver också läraren vara 

realistisk i hur mycket eleverna hinner lära sig utifrån den undervisning som erbjuds. 

Eleven behöver erbjudas att lärandet går in på djupet vid ett flertal tillfällen, såväl 

praktiskt som teoretiskt. Denna tolkning kan också utläsas utifrån Kims, Kalles och 

Eriks kunskaper, då de alla tre vid det första intervjutillfället uttryckte likartade 

kunskaper inom området vatten. Efter att eleverna i experimentgruppen fått arbeta 

både teoretiskt och praktiskt uttryckte Erik en stark progression, i jämförelse med Kim 

och Kalle. Erik kunde beskriva såväl vattnets olika faser, samt vattenmolekylens 

utseende, syfte och funktion, medan Kims förståelse tycktes vara densamma vid såväl 

det första som vid det andra tillfället. Kalle kunde dock beskriva vattnets olika faser, 

men tycktes ändå få svårigheter när han skulle beskriva vattenmolekylen. Därav kan 

detta tolkas som att praktiskt arbete, anpassat på rätt nivå utifrån uppgiftens svårighet 

och lämplig stöttning av mer kunnig vara nyckeln till framgångsrikt och effektivt 

lärande (Säljö, 2014).  

Utifrån studiens frågeställning som grundas på om det fanns några skillnader i 

kontrollgruppens och experimentgruppens kunskapsutveckling utifrån 

undervisningsmetod, visade undersökningen på att elevernas progression skiljer sig. 

Framförallt är progressionen tydlig då åtta elever i experimentgruppen visade god 

förståelse för vattnets olika faser, samt för vattenmolekylen, medan inte någon elev i 

kontrollgruppen tycktes besitta lika omfattande kunskaper. Dessutom tycktes det råda 

missförstånd hos eleverna i kontrollgruppen, som innebar att Kalle, Kamil, Kasper och 

Klara inte hade en fullständig förståelse för vad en vattenmolekyl var för någonting 

eller vart de finns. Därav kan studiens resultat tolkas som att Experimentgruppens 

progression utifrån praktiskt arbete genererat godare förståelse och kunskap för 
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naturvetenskapliga begrepp, i jämförelse med den grupp som enbart erbjöds film som 

undervisningsmetod. 

 

8 Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens frågeställning om “hur kunskapsutvecklingen skiljer sig 

kring naturvetenskapliga begrepp mellan traditionell och praktisk undervisning” 

användes ostrukturerade intervjuer. Fördelen att använda sig av ostrukturerade 

intervjuer i denna studie var främst att kunna få så tillförlitliga svar som möjligt av 

elevernas kunskaper om vatten. Syftet var att ge eleverna ett så stort frirum som möjligt 

utifrån en enda fråga att kunna uttrycka sina kunskaper såväl före, som efter genomförd 

undervisningen (Stukát, 2011). Däremot fanns det svårigheter att få samtliga eleverna 

till att besvara frågan. I de intervjuer som genomfördes gav de eleverna ifrån sig ett 

sken av att jag som vuxen enbart var ute efter att det endast fanns ett rätt svar på frågan. 

Därav var det viktigt att tydligt förmedla för dessa elever att frågan som ställs kunde 

besvaras på fler än ett sätt (Bryman, 2019). En strategi som användes i studien var att 

anteckna det eleverna sade, samt hela tiden vara positiv till alla de svar som eleverna 

gav. Däremot skulle studiens tillförlitlighet kunnat stärkts om eleverna dessutom fick 

ta del av ett skriftligt för- och eftertest. Dessa tester, skulle då också kunnat jämföras 

med de ostrukturerade intervjuerna. Dock avstod jag denna metod i syfte att inte stressa 

elever i deras låga ålder (Sjöberg & Nyroos, 2009). Vidare finns det en vetskap om att 

studien inte kan generaliseras då studien enbart innefattar 20 elever på en och samma 

skola. Däremot tar undersökningen reda på om praktiskt arbete inom naturvetenskap 

genererar djupare kunskaper hos eleverna i experimentgruppen i jämförelse med 

Kontrollgruppen i denna studie. 

 

9 Förslag på vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning vore det intressant att undersöka och jämföra fler 

elevgrupper utifrån andra naturvetenskapliga begrepp. Vidare skulle man kunna 

undersöka om det finns skillnader utifrån genus, olika skolor utifrån olika inriktningar. 

Kan det finnas skillnader mellan praktiskt arbete i grupp eller enskilt, samt utifrån olika 

naturvetenskapliga ämnen. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Hej! 
 

 

Jag heter Sandra Kihl och studerar just nu min åttonde och sista termin till 

grundskollärare för årskurs F-3, på Mittuniversitetets lärarutbildning. Just nu är det 

dags för mig att skriva mitt examensarbete i Naturvetenskap innan examen i juni. 

 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om praktiskt arbete i form av 

experiment och laborationer kan generera i att barnet tillägnar sig djupare förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp och fenomen. För kunna ta reda på om praktiskt arbete i 

undervisningen genererar godare kunskaper kommer eleverna i klassen att delas in i 

två slumpmässigt utvalda grupper. En av grupperna kommer att tilldelas en kortare 

introduktion och film om vatten, medan den andra gruppen kommer att få genomföra 

likvärdiga experiment som presenteras i filmen. För att ta reda på elevernas 

förkunskaper och vad de eventuellt har lärt sig efter dessa moment, kommer jag att låta 

dem genomföra en före- och efter- intervju. Tiden för varje intervjutillfälle kommer att 

ta cirka 15 minuter. Därefter kommer jag att analysera och sammanställa resultatet i 

mitt examensarbete. Som stöd för att analysera det som sägs i intervjuerna kommer 

dessa att spelas in för att senare kasseras då studien är genomförd.   

   

Forskningsetik 

 Eleven kommer att få god vetskap om studiens syfte. 

 Elevens deltagande kommer att vara anonymt. 

 Medverkandet i studien är frivilligt. 

 Eleven eller vårdnadshavaren kan när som helst välja att avbryta sitt 

deltagande/medgivande i undersökningen. 

 Vidare kommer denna studie och material synas i portalen DiVa som enbart får 

användas till forskning. 

 

 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta mig eller 

min handledare Jannie Sandström för mer information. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sandra Kihl 

salu1502@student.miun.se 

 

Handledare 

Jannie Sandström 

jennie.sandstrom@miun.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Under de före och efterintervjuer som gjordes i samband med undersökningen 

ställdes enbart en öppen fråga: 

 

● Berätta för mig om allt som du känner till om vatten. 

 

Utifrån denna fråga fick eleverna i sin takt och enskilt besvara. 

 

 


