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Syftet med denna undersökning är att 

undersöka hur undervisningen om 

partikelmodellen bedrivs i årskurserna 

4–6 och hur undervisningen utformas. 

Studien genomfördes med hjälp av 

kvalitativt inriktade intervjuer med fem 

olika lärare som undervisar inom No-

ämnena i de aktuella årskurserna. 

Resultatet visar att alla fem lärarna 

undervisar om fasövergångar och 

materians byggstenar, men att lärarna 

fördjupar sig inom olika delar av dessa 

områden.  Lärarna i undersökningen 

väljer olika undervisningsmetoder när 

de undervisar om partikelmodellen: 

Traditionell undervisning, hypoteser, 

datoranimeringar, laborationer, 

dramatiseringar och användning av 

konkret material. 

 

The purpose with this paper has 

been to examine how the 

education about the particle 

model in grades 4–6 is conducted 

and how the education is carried 

out. The study was carried out 

with the help of qualitatively 

directed interviews with five 

teachers that teach in the science 

subjects in the grades in question. 

The results show that all five 

teachers teach about, phase 

transitions and the building 

blocks of matter, but choose to 

immerse in different parts of these 

subjects. The teachers choose 

different teaching methods to 

teach about the particle model: 

Traditional teaching, hypotheses, 

computer animations, laboratory, 

dramatization and use of concrete 

materials. 
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1. Inledning 

Att undervisa inom de naturorienterande (No) ämnena, anser jag, innefattar att undervisa 

elever om deras omvärld och ge dem en förklaring till hur världen fungerar. Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) förklarar vikten av att 

elever får kännedom om sin omvärld (Skolverket, 2016). Som No-lärare ska man förklara 

och visa varför olika fenomen sker, samt hur de sker. Det finns flera olika fenomen i vår 

vardag, som förklaras genom de olika No-ämnena, biologi, kemi och fysik. Materia 

bygger upp vår värld och partikelmodellen förklarar hur materia är uppbyggt. Modellen 

förklarar även de egenskaper som materia har. I skollagen står det att elever ska ges 

inflytande och stimulans genom undervisningen. De ska ges en undervisning som är 

anpassad för deras ålder och mognad (SFS 2010:800). 

 

Flera forskare har uttryckt att undervisningen kring partikelmodellen är utmanande då 

den innefattar flera abstrakta delar. Dessa forskare är bland andra Vikström (2014), 

Singer och Wu (2003) och Özmen (2010). Det finns flera olika undervisningsmetoder 

man kan använda sig av för att utforma lektioner om partikelmodellen. Singer och Wu 

(2003) skriver om vikten av att bedriva en varierad undervisning om partikelmodellen. 

Med olika undervisningsmetoder får elever uppleva partikelmodellen genom olika 

representationer, på så vis når man ut till fler elever (Singer & Wu, 2003).  

 

Detta arbete inspireras av utmaningen No-lärare står inför när de ska förmedla kunskap 

till elever om partikelmodellen. Genom intervjuer med fem lärare dras det slutsatser 

kring vad undervisningen om partikelmodellen innehåller samt vilka 

undervisningsmetoder lärare väljer att använda sig av. Kopplingar dras därefter mellan 

det lärarna uttrycker och vad tidigare forskning inom området konstaterat.   
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2. Bakgrund 

Detta kapitel behandlar vad styrdokumenten samt en del forskning säger om vilka delar 

av partikelmodellen som behandlas i grundskolan. Kapitlet kommer också att belysa de 

undervisningsmetoder som används vid undervisning om modellen enligt tidigare 

forskning. Teorin som arbetet inspirerats av kommer att kortfattat beskrivas i slutet av 

kapitlet.  

2.1  Partikelmodellen i skolans styrdokument   

I Lgr11 återfinns partikelmodellen i det centrala innehållet för årskurserna 4–6 inom 

ämnet kemi. Där står det att undervisningen ska behandla följande; ”Enkel 

partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och 

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

fas och gasform” (Skolverket, 2016, s.179). 

Inom ämnet fysik nämns partikelmodellen i det centrala innehållet för årskurserna 7–9, 

där står det att undervisningen ska behandla; ”Partikelmodell för att beskriva och 

förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur 

partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen” (Skolverket, 2016, 

s.169).  

Läroplanens centrala innehåll för årskurserna 4–6, inom ämnet kemi, säger att 

undervisningen ska förmedla grundläggande kunskaper om partikelmodellen. Den ska ge 

elever kunskaper till att kunna förklara materians uppbyggnad. Eleverna ska få 

undervisning om vad som bygger upp materia, dess beståndsdelar och oförstörbarhet. 

Elever ska även få undervisning för att kunna beskriva de övergångar mellan de olika 

aggregationstillstånden som materia kan genomgå, samt kunna beskriva partiklars 

rörlighet. Lgr11 belyser att syftet med ämnet kemi är att elever ska kunna olika modeller 

och teorier inom kemin för att bättre förstå sig på sin omvärld. Syftet med 

kemiundervisningen är även att elever ska kunna beskriva sin omvärld med korrekta 

kemiska begrepp (Skolverket, 2016). Genom en förståelse av olika teorier, modeller och 

begrepp kan elever senare bearbeta frågeställningar och formulera nya. När elever får en 

närmare bekantskap med olika teorier, modeller och begrepp inom ämnet kemi, kan de 

sedan föra bättre resonemang och göra djupare tolkningar av undersökningsresultat 

(Skolverket, 2011). 
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Läroplanen förklarar vilka kunskaper elever ska ha införskaffat efter årskurs sex för att 

uppnå kunskapskraven för betyget E i kemiämnet. Eleverna ska på en grundläggande 

nivå visa kunskaper om bland annat materians uppbyggnad och dess egenskaper. De ska 

kunna visa att de fått grundläggande kunskaper inom detta genom att ge exempel och 

använda korrekta kemiska begrepp. (Skolverket, 2016).  

2.2  Partikelmodellen i didaktisk forskning 

Vikström (2014) kopplar följande fenomen till partikelmodellen i skolan; att atomer är de 

byggstenar som bygger upp all materia och övergångarna mellan de olika 

aggregationsformerna
1
. Elever behöver få en förståelse för vad atomer är för något, 

nämligen byggstenar som bygger upp all materia, samt vad de inte är, exempelvis att ljus 

inte byggs upp av atomer. Det är även viktigt att förklara att det är ett mellanrum kring 

atomer som ändras vid övergången mellan olika aggregationsformer. Vikström skriver 

dessutom att det är viktigt att förklara olika fenomen genom att använda sig av 

vardagsspråk såväl som ett vetenskapligt språk (a.a).  

 

De Vos och Verdonk (1996) listar upp de delar av partikelmodellen som beskrivs i 

grundskolan [elementary school], med hjälp av åtta punkter. Min översättning av dessa 

punkter är följande: 

1) Materia är uppbyggt av partiklar. Partiklarna är enheter, som är så små att de inte 

kan ses med blotta ögat. Partiklarna uppför sig som om de är fasta, hårda och 

odelbara. Detta gäller dock inte vid kemiska reaktioner. Hur partiklar ser ut är 

irrelevant. Vid avbildningar kan partiklar skildras som prickar eller runda ringar. 

 

2) Rörelse är ett genomgående drag hos partiklarna. Att de är i ständig rörelse beror 

på den perfekta elasticiteten vid kollisioner
2
 mellan partiklarna. Man kan koppla 

den kinetiska energin hos partiklarna direkt till deras temperatur och mängd av 

massa som de består av. 

 

                                                                 
1
 Aggregationsformer är ett benämningsord för de olika faserna som materia kan befinna sig i; fast fas, 

flytande fas och gasfas. 
2
 Perfekta elasticiteten vid kollisioner innebär att den kinetiska energin bibehålls trots kollisioner. 
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3) I en gas har det tomma mellanrummet mellan partiklarna mycket större volym än 

den volym som partiklarna själva har. I ett utrymme som är slutet fördelas 

partiklar i gasfas jämnt. Detta har till följd att gravitationskraften mellan 

partiklarna blir försumbar. 

 

4) Det är en ömsesidig attraktion mellan två partiklar. När avståndet mellan 

partiklarna ökar minskas attraktionens omfattning hastigt. Attraktionen mellan 

partiklar i gasfas är försumbar, om det inte är ett högt tryck eller väldigt låg 

temperatur, så att gasen kondenseras och övergår till flytande fas eller omvandlas 

till fast fas. 

 

5) När materia är i flytande fas eller i fast fas är partiklarna närmare varandra, de blir 

då mer utsatta för en ömsesidig attraktion. I fast fas ordnas partiklar i mönster, där 

varje enskild partikel bara kan vibrera kring en bestämd plats. Partiklar kan i 

flytande fas röra sig från en position till en annan position, de bildar inget bestämt 

mönster.  

 

6) I ett ämne är alla partiklar identiska, däremot består olika ämnen av olika 

partiklar. En blandning består av partiklar som är av två eller flera olika sorter. 

 

7) I en kemisk reaktion beter sig partiklarna som om de består av en eller flera 

underenheter, som kallas atomer, vilka förblir bevarade i reaktionen. Innebörden 

av en kemisk reaktion är att en omfördelning av atomer sker. Varje grundämnes 

atomer är unika. 

 

8) Atomer består av kärnor som innehåller positivt laddade protoner, dessa kärnor är 

omgivna av elektroner som är negativt laddade. Partiklar som är laddade lyder 

Coulumbs lag
3
. Bildning av kemiska bindningar och elektriska strömmar, kan 

förklaras genom elektroners rörelser (de Vos & Verdonk, 1996). 

 

De Vos och Verdonk (1996) har i sitt arbete skickat ut sin lista till ett flertal didaktiska 

forskare. De fem forskarna som besvarade utskicket bekräftade det som listan 

                                                                 
3
 Coulumbs lag förklarar hur elektiska laddningar påverkar varandra.  
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konstaterade (de Vos & Verdonk, 1996). Det innehåll av partikelmodellen som tas upp i 

grundskolan ligger på en grundläggande nivå. Roth (1992) förklarar att den 

partikelmodell som det undervisas om i grundskolan är så grundläggande, att den till viss 

del skiljer sig från den partikelmodell som forskare använder. Detta för att eleverna ska 

kunna ta in vad teorin handlar om (Roth, 1992). Delarna av partikelmodellen som 

behandlas i grundskolan behandlar fasövergångar (de Vos & Verdonk, 1996; pkt 3 & 5). 

Fasövergångar beskriver hur materia övergår från ett aggregationstillstånd till ett annat, 

exempelvis från fast fas till flytande fas eller flytande fas till gasfas när energi i form av 

värme tillförs. I grundskolan behandlas även de delar av partikelmodellen som handlar 

om materians byggstenar (de Vos & Verdonk, 1996; pkt 1, 2, 7 & 8).  

 

Ahlgren och Stern (2002) skriver, precis som de Vos och Verdonk (1996), att 

partikelmodellen i skolan behandlar atomer, dess uppbyggnad samt aggregationsformer. 

De definierar också en lista kring vad de anser behandlas av partikelmodellen i 

grundskolan. Deras lista skiljer sig något ifrån den de Vos och Verdonk (1996) publicerat 

och inkluderar (enligt min översättning) följande i partikelmodellen; 

 

a) All materia är uppbyggt av partiklar som kallas atomer och molekyler. 

b) Dessa partiklar är extremt små, för små för att kunna ses med blotta ögat eller 

med ett mikroskop. 

c) Atomer och molekyler är i konstant rörelse. 

d) Ökad temperatur medför större molekylär rörelse, vilket gör att de flesta ämnena 

expanderar vid upphettning. 

e) Skillnader i arrangemang och rörelsen av atomer och molekyler i fast fas, flytande 

fas och gasfas: 

 I fast fas är partiklar nära packade, de är (ofta) regelbundet ordnade, 

vibrerar åt alla håll och de attraheras och håller ihop.  

 I flytande fas är partiklar nära varandra, de är inte ordnade regelbundet, 

kan glida förbi varandra, de attraheras och är löst bundna till varandra.  

 I gasform är partiklar långt ifrån varandra, de är slumpmässigt ordnade, 

spridda kring det utrymme de upptar, rör sig åt alla håll och är fria från 

varandra, förutom när de kolliderar.  
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f) Fasövergångarna smältning, frysning, förångning, kondensation- och kanske 

också lösning, förklaras som förändringar i ordningen, interaktionen och rörelsen 

av atomer och molekyler (Ahlgren & Stern, 2002).  

 

2.3  Olika undervisningsmetoder 

Singer och Wu (2003) skriver att det är av yttersta vikt att elever får en varierad 

undervisning, vid behandlandet av partikelmodellen. För att elever ska kunna få en 

förståelse, för den mycket abstrakta teorin, behöver de få den förklarad genom olika 

representationsformer. Det är alltså inte tillräckligt med enbart en undervisningsmetod, 

utan det krävs flera för en lyckad undervisning (Singer & Wu, 2003). 

 

Det finns olika sorters undervisningsmetoder som lärare kan använda sig av för att 

undervisa om partikelmodellen. Forskare anser olika kring vilken undervisningsmetod 

som är mest lämpad för undervisning om partikelmodellen.  

 

Traditionell undervisning innebär att läraren under lektionerna står framför klassen och 

ger förklaringar till olika fenomen och visar eleverna tvådimensionella bilder som 

förklaringar. Vid traditionell undervisning avbildas partiklar som prickar eller 

tvådimensionella cirklar. Bunce och Gabel (2002) anser att denna sorts undervisning är 

tillräcklig för att elever ska få en full förståelse av partikelmodellen.  I Figur 1 finns ett 

exempel för hur en tvådimensionell bild kan se ut i undervisningen. 
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Figur 1. Figuren visar hur en tvådimensionell bild kan se ut vid undervisning om partikelmodellen. 

Figuren visar bakgrunden till en fråga som ställts till elever, om vilket av alternativen a, b, c och d som är 

en korrekt avbildning av hur många syreatomer och väteatomer som kan bildas utifrån det antalet 

vattenmolekyler som finns i översta cirkeln (Bunce & Gabel, 2002). 

 

Vissa forskare anser däremot att traditionell undervisning inte är tillräcklig för att elever 

ska kunna förstå något så abstrakt som partikelmodellen. En av dessa forskare är Özmen 

(2010). Han skriver om hur man kan kombinera två olika undervisningsmetoder för att ge 

elever en god förståelse för partikelmodellen. Han uttrycker att kombinationen av 

conceptual change texts (CCT) och datoranimeringar är lyckad vid förmedlandet av 

partikelmodellen till elever. 

 

Bayraktar och Durmus (2010) förklarar hur man kan använda CCT i undervisningen. I 

början av ett nytt arbetsområde ber läraren eleverna att skriva ner sina uppfattningar av 

fenomenet som ska behandlas. Därefter utför man en laboration som antingen bekräftar 

deras tankar eller visar att deras uppfattningar varit fel. På så sätt menar Bayraktar och 

Durmus (2010) att detta ändrar elevers missuppfattningar och gör undervisningen ännu 

tydligare än om läraren bara förklarar hur ett fenomen fungerar. De anser att denna 

undervisningsmetod är lämplig att implementera vid undervisning om partikelmodellen. 

Ett exempel på hur lärare kan implementera CCT i undervisningen för partikelmodellen 

är när de ska undervisa om fasövergångar. Elever har ofta missuppfattningen att materia 
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försvinner vid avdunstning, där avdunstning istället innebär en övergång från flytande fas 

till gasfas, se Figur 2. Genom diskussioner och laborationer kan elever ändra sina 

uppfattningar till en bättre förståelse av fenomenet.  

 

                                             

Figur 2. Bilden visar tydligt hur vattnets massa förblir den samma oavsett fas som partiklarna befinner sig 

i (Bayraktar & Durmus, 2010). 

 

Jones och Kelly (2007) skriver om hur datoranimeringar kan ge en bättre förståelse av 

partikelmodellen. De uttrycker att elever med hjälp av datoranimeringar i första hand får 

se hur fenomen fungerar. Datoranimeringar är ett verktyg som passar in vid undervisning 

om partikelmodellen, då teorin är väldigt abstrakt och behandlar fenomen som inte går att 

se med blotta ögat. Datoranimeringar behöver inte ta lång tid av lektionen utan kan vara 

korta klipp på cirka 30 sekunder. Klippen kan då visa hur exempelvis partiklar beter sig 

vid en fasövergång. Datoranimeringar ger elever en mer fördjupad förståelse av partiklars 

beteende, än vad en tvådimensionell bild gör (Jones & Kelly, 2007). I Figur 3 

åskådliggörs ett exempel på hur en datoranimering kan se ut. 
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Figur 3. Detta är en datoranimering som ska visa hur fasövergångar kan se ut. Första bilden visar ett ämne 

i fast fas, andra bilden visar ämnet i flytande fas och tredje bilden visar ämnet i gasfas. Sista bilden visar 

hur partiklar övergår från flytande fas till gasfas genom kondensation (Özmen, 2010). 

   

Andra forskare som håller med Özmen (2010) och motsätter sig den traditionella 

undervisningen är Barthlow och Watson (2014). De skriver om hur den traditionella 

undervisningen ger upphov till missuppfattningar, när de kommer i kontakt med nya 

kemiska begrepp som materians byggstenar. Barthlow och Watson (2014) anser att 

Process-Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) är den undervisningsmetod som 

skulle kunna hjälpa elever att inte bara få en förståelse för det begrepp som de får 

undervisning om, utan även hjälp till att kunna ta sig an och förstå nya begrepp. POGIL 

är en undervisningsmetod som utgår från att elever i smågrupper diskuterar fram svar. En 

POGIL lektion fungerar på följande vis; läraren håller i en kort introduktion kring ämnet, 

därefter delas eleverna in i smågrupper. I smågrupperna får eleverna ledande frågor som 

leder dem till rätt antaganden. Efter att eleverna svarat på frågorna lyfts dessa i helklass. 

Efter att varje grupp delat med sig av sina svar återgår eleverna till sina smågrupper för 
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att besvara uppgifter kring det berörda ämnet. Slutligen samlas eleverna i helklass för 

avslutning av lektionen (Barthlow & Watson, 2014). 

 

Användandet av dramatiseringar är en annan undervisningsmetod som lärare använder 

sig av vid undervisningen om olika naturvetenskapliga fenomen. Bayir och Cakici (2012) 

skriver om hur pedagogiskt drama kan vara ett användbart verktyg vid undervisningen 

om naturvetenskapliga fenomen. Med hjälp av dramatiseringar aktiveras elever på fler 

nivåer än enbart genom traditionell undervisning. De aktiveras fysiskt, deltar i 

diskussioner, har dialoger och får en klarare bild av de fenomen som undervisningen 

behandlar. Elever får därför en djupare förståelse, genom en undervisning som innehåller 

dramatiseringar.  

 

Användandet av konkret material i kemiundervisningen är en undervisningsmetod som 

flera lärare använder sig av. Durr och Howe (1982) skriver om hur användandet av 

konkret material (exempelvis molekylmodeller) vid undervisningen om olika kemiska 

fenomen kan vara ett bra verktyg för att skapa förståelse hos elever. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka delar av partikelmodellen som lärare 

beskriver att de behandlar i årskurserna 4–6  samt hur de utformar undervisningen. För 

att uppfylla syftet utgår studien från följande frågeställningar: 

 

 Vilka delar av partikelmodellen tar No-lärare i de aktuella årskurserna upp i sin 

undervisning? 

 Vilka undervisningsmetoder använder lärarna i sin undervisning för att skapa 

förståelse av partikelmodellen hos sina elever? 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer metoden för hur arbetet har genomförts att beskrivas, hur material 

i arbetet inhämtats och analyserats. Innebörden av kvalitetsbegreppen reliabilitet och 

validitet kommer också att behandlas i detta kapitel, liksom de etiska aspekter som gäller 

vid datainsamling.  

 

4.1  Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden som har använts i detta arbete är kvalitativt inriktade intervjuer. 

Frågorna är öppna, få direktiv ges åt den som blir intervjuad och intervjun blir mer som 

ett samtal där den intervjuade redogör för sina uppfattningar inom ämnet. Frågorna är 

inte upplagda för att generera vissa svar. Vid en kvalitativ intervju utgår skribenten från 

olika nyckelord som nämns under intervjuns gång. Svaren till frågorna blir djupare och 

mer utvecklade. Den intervjuades svar blir inte kortfattade ja och nej svar, vilket också 

bidrar till att intervjun blir kvalitativ (Bryman, 2011). 

 

 Målet med intervjuerna i detta arbete var att ta reda på vad lärare själva anser tas upp av 

partikelmodellen i deras undervisning, samt hur de själva beskriver att de utformar sin 

undervisning, för att deras elever ska få en förståelse av modellen. Av de svar som 

lärarna gav under intervjuerna gjordes en sammanställning av varje lärares åsikter, om de 

frågor som ställts under intervjun. Intervjuernas längd har varit mellan 15 och 20 

minuter. Svaren har spelats in samt transkriberats, detta för att underlätta 

sammanställningen av informationen. Vid en intervju med öppna frågor, som i detta fall, 

kan svaren misstolkas. Risken för detta minskar om svaren är inspelade så att man kan 

upprepa avlyssningen av svaren (Bryman, 2011). Lärarnas svar har sammanställts och en 

redogörelse av dem presenteras i resultatet. I diskussionen kombineras informationen 

från intervjuerna med informationen från tidigare forskning. I diskussionen diskuteras 

även metod och resultat.  

 

Följande frågor har ställts till alla respondenter som blivit intervjuade och de utgör basen 

för intervjuerna. Då intervjuerna är semistrukturerade ställdes följdfrågor under 

intervjuernas gång, beroende på de intervjuades svar och för att se till att respondenterna 
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inte missuppfattade frågor, vilket höjer validiteten (se avsnitt 4.4 för en beskrivning av 

kvalitetsmåtten validitet och reliabilitet). 

 

I. Vilka delar av partikelmodellen tar du upp i din undervisning? 

II. Skulle du kunna förklara hur du går tillväga vid undervisningen om de olika 

delarna? 

III. Varför väljer du att använda just de undervisningsmetoderna? 

IV. Känner du att elever kan förstå partikelmodellen? 

V. Vilken del brukar de har svårare för att förstå? 

VI. Vilka svårigheter finns vid undervisningen om partikelmodellen? 

VII. Finns det något som eleverna har lättare att förstå inom partikelmodellen? 

 

4.2 Urval 

Den urvalsgrupp som har intervjuats består av fem lärare, som jobbar inom årskurserna 

fyra, fem och sex och som har behörighet i No-ämnena. Efter att den femte läraren 

intervjuats kände jag att jag hade fått tillräckligt med empiriskt underlag för att kunna 

besvara mina frågeställningar. Lärarna som intervjuats är verksamma i södra Sverige. 

Bryman (2011) förklarar hur tid och pengar är faktorer vid ett urval, det kallas för 

bekvämlighetsurval. Han förklarar bekvämlighetsurval som ett urval av personer som 

man vet kommer att vara tillgängliga för undersökningen som kommer att genomföras 

(Bryman, 2011).  Då jag redan hade kontakt med flera No-lärare i södra Sverige, genom 

tidigare arbetslivserfarenheter, kunde jag utnyttja detta vid förvärvandet av respondenter 

till arbetet. Intervjuerna med lärarna genomfördes i april 2016. 

 

4.3 Analys av data 

Efter att lärarna blivit kontaktade bestämdes datum för intervjuerna. Dessa utfördes på 

respektive lärares skola. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Vid analysen av 

utskrifterna har jag försök urskilja vilka av de åtta punkterna, som de Vos och Verdonk 

(1996) listar upp kring partikelmodellens innehåll, som respektive lärare uttrycker 

behandlas i sin undervisning. En urskiljning av innehållet i lärarnas undervisning och 

Ahlgren och Sterns (2002) lista presenteras också. De paralleller som dras mellan 
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lärarnas utsagor och forskarnas listor synliggörs i form av två tabeller under 

resultatsammanfattningen.  Jag har även urskilt vilka undervisningsmetoder som lärarna 

väljer att använda i sin undervisning av de undervisningsmetoder som beskrivs i 

bakgrunden. Detta synliggörs också i resultatsammanfattningen i tabellform. Lärarna 

kommer i arbetet att benämnas som, Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och så vidare. 

 

4.4  Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet. Bryman (2011) förklarar att reliabilitet är 

tillförlitligheten av den information som en undersökning ger. Till exempel om de som 

deltar i undersökningen är tillförlitliga källor, om de vet vad det är de pratar om. För att 

åstadkomma en hög grad av reliabilitet skall metoden därför beskrivas mycket noggrant, 

så att en upprepning av studien blir möjlig.  

 

Validitet innebär giltighet. Det handlar enligt Bryman (2011) om huruvida de frågor som 

ställs i samband med en undersökning hör ihop med studiens syfte. Till exempel om 

frågorna som ställs i en undersökning genererar de svar som undersökningen syftar till att 

få svar på. För att höja validiteten kan pilotstudier användas liksom följdfrågor vid 

intervjuer. Syftet är att minimera risken för missförstånd. I metoddiskussionen kommer 

validiteten och reliabiliteten i detta arbete att diskuteras. 

4.5  Etiska överväganden 

De etiska överväganden som har gjorts inför detta arbete är att undersökningen skall följa 

vad Bryman (2011) skriver gällande etiska principer. Undersökningen har följt detta 

genom att de intervjuade har informerats om vilket syfte arbetet har, detta uppfyller 

informationskravet. Ingen har tvingats till att vara med i undersökningen utan de personer 

som är med i undersökningen har varit frivilliga, detta uppfyller samtyckeskravet. De 

som har deltagit i undersökningen har även varit medvetna om det faktum att de 

behandlas konfidentiellt i arbetet och att deras namn inte kommer att nämnas, detta 

uppfyller konfidentialitetskravet. All data som samlats in kommer endast att användas för 

forskningsändamålet, detta uppfyller nyttjandekravet (Bryman, 2011). Vetenskapsrådet 

(2002) listar upp dessa krav i sina forskningsetiska principer.  

  



 

15 
 

5 Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna att redovisas. I kapitlet kommer de 

delar av partikelmodellen som lärare tar upp i sin undervisning att beskrivas, samt vilka 

metoder de använder i undervisningen. Slutligen kommer en sammanfattning av 

resultatet att redovisas i slutet av kapitlet, i form av tabeller.  

 

5.1 Delar av partikelmodellen som tas upp i årskurs 4–6  

Nedan behandlas lärarnas svar om vad de beskriver att de tar upp i deras undervisning 

om partikelmodellen. De svar som lärarna förmedlar kommer att presenteras i två olika 

huvudkategorier, materians byggstenar och fasövergångar. Parallellerna mellan det 

lärarna uttrycker och forskarnas listor i bakgrunden kommer att hänvisas genom 

parenteser De Vos och Verdonks (1996) punkter benämns med siffror och Ahlgren och 

Sterns (2002) punkter benämns med små bokstäver i överrensstämmelse med respektive 

lista. 

 

  5.1.1 Materians byggstenar 

Alla fem lärare förmedlar under intervjuerna att de undervisar om materias byggstenar. 

Det visar sig också att de olika lärarna valt att behandla olika delar av området i sin 

undervisning. De förklarade sin undervisning om materians byggstenar under 

intervjuerna enligt följande: 

 

Lärare 1 förklarar att det är först och främst materians byggstenar, vad materia är 

uppbyggt av, som tas upp i undervisningen om partikelmodellen (1; a, b). Hur atomer är 

uppbyggda av protoner och elektroner. Eleverna får undervisning kring förhållandet 

mellan antalet protoner och antalet elektroner, att en partikel som är neutral har lika 

många elektroner som protoner (8). Eleverna får också lära sig om atomnummer samt 

vad innebörden av atomnummer är. De får dessutom lära sig om hur det periodiska 

systemet fungerar och hur det är upplagt. ”Den här terminen som har varit så har vi pratat 

lite om elektroner och protoner, hur det periodiska systemet är uppbyggt och så med 

atomnummer och sådär” (Lärare 1). 
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Lärare 2 går igenom materias byggstenar (1; a, b). Vid undervisningen går läraren 

igenom hur olika enkla molekyler byggs upp, bland annat att vattenmolekylen består av 

en syreatom och två väteatomer. 

 

Lärare 3 berättar att materias byggstenar tas upp i undervisningen om partikelmodellen 

(1; a, b). Läraren förklarar då skillnaden mellan vad en molekyl är och vad en atom är, att 

en molekyl byggs upp av atomer. Det är viktigt för elever att kunna skilja på grundämnen 

och kemiska föreningar. Inom den del av partikelmodellen som tar upp materias 

byggstenar, tar Lärare 3 helst inte upp de mindre byggstenarna, protoner och elektroner, 

utan stannar hellre vid atomer. Läraren berättar för sina elever att det finns mindre 

byggstenar i uppbyggnaden av materia än atomer men att de inte kommer att gå in på 

detta, då det vore överkurs. Men för de elever som vill veta mer om de mindre 

byggstenarna som bygger upp materia förklarar läraren det för dem. 

 

Lärare 4 förklarar för sina elever hur en atom är uppbyggd (1; a, b) och vad laddningar 

innebär (8) vid undervisningen om materians byggstenar. När de går igenom laddningar 

kommer de då in på elektricitet. I samband med elektricitet tar Lärare 4 också upp hur 

bland annat blixtar uppkommer. Hen behandlar även enkla kemiska reaktioner i sin 

undervisning (7). Lärare 4 förklarar att en av de vanligaste uppbyggnaderna eller kemiska 

reaktionerna som behandlas i undervisningen, är den reaktion som sker vid bildandet av 

vatten. ”Om man pratar om kemiska reaktioner då kanske man tar ett enkelt ämne som 

till exempel vatten och visar då hur väte och syre kan slås ihop och hur det kan se ut både 

med kemiska formler men också med partiklar hur det liksom kan se ut” (Lärare 4). 

Läraren förklarar för sina elever, att det är en syreatom och två väteatomer som 

tillsammans bildar vattenmolekylen. Vid förklaringen om reaktionen mellan väte och 

syre vid bildandet av vatten förklarar Lärare 4 även den kemiska formeln för denna 

reaktion.    

 

Lärare 5 tar upp materians byggstenar i sin undervisning om partikelmodellen (1; a, b). 

De arbetar med det periodiska systemet och hur det är kopplat till atomens egenskaper 

och vilka partiklar som bygger upp atomen. ”Vi går igenom olika strålningar utifrån de 

periodiska systemets uppbyggnad varför man har valt att ordna in atomerna just som man 

gör, kopplingen mellan systemet och hur atomer ärr uppbyggda” (Lärare 5).   
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5.1.2 Fasövergångar 

Den andra delen av partikelmodellen som alla lärare tar upp är fasövergångar. Till 

skillnad från lärarnas val av innehåll om materians byggstenar där det skilde sig något åt 

mellan lärarna, går det att se fler likheter i undervisningen om fasövergångar.  

 

Lärare 1 berättar väldigt kortfattat att vid undervisningen om fasövergångar behandlas 

skillnaderna mellan molekylernas förhållanden till varandra, i de olika faserna (3, 5; d, e 

& f). Följande svar ges från Lärare 1 kring undervisningen om fasövergångar; ”det blir 

ganska teoretiskt och prata om dom och rita bilder med molekylerna och hur deras 

förhållanden till varandra ser ut i dom olika faserna” (Lärare 1).  

 

Lärare 2 förklarar att hens elever får lära sig om hur materia kan befinna sig i, fast fas, 

flytande fas och gasfas (3, 5; d, e, f). Eleverna får lära sig om partiklars olika rörelser och 

beteenden när de är i olika faser (2; c). Läraren berättar att de vid undervisningen om 

fasövergångar går främst in på vattnets övergångar mellan de olika 

aggregationsformerna. Hen förklarar att anledningen till att de väljer just vattnets 

fasövergångar beror på att vatten är ett ämne som elever känner igen och kan relatera 

aggregationsformerna till. Vid undervisningen går läraren igenom hur vattnets volym blir 

större när det övergår från flytande fas till fast fas, is. De tar upp hur molekylerna i 

vattnet formar sig i ett specifikt mönster när det fryser till is och att det är anledningen till 

att volymen då blir större. De går också igenom avdunstning och förångning, när vatten 

övergår från flytande fas till gasfas, ånga. Lärare 2 förklarar att de går igenom vattnets 

kokpunkt, att det är då vatten övergår till ånga. Läraren går även igenom fryspunkten, att 

det är då vatten fryser till is, samtidigt som den visar när is smälter till vatten. Lärare 2 

berättar senare, att de inte enbart går igenom vattnets aggregationstillstånd utan att de 

även använder stearinljus i undervisningen om fasövergångar för att visa de olika faserna. 

”Sen brukar vi också som en del i det hela använda stearinljus. Stearin fast fas när det blir 

varmt så får du flytande stearin förstår du” (Lärare 2). 

 

Lärare 3:s elever får undervisning om hur molekyler och atomer beter sig när de värms 

upp samt hur de beter sig när de kyls ner (3, 5; d, e, f). Hen förklarar för sina elever att 

partiklar får mer rörelse vid högre temperaturer (2; c). Vid undervisningen om 

fasövergångar tar läraren främst upp vattnets olika fasövergångar, då de är de mest 
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grundläggande för eleverna. Beroende på elevgruppens intresse för fasövergångar går de 

i vissa fall in på andra ämnens olika övergångar. ”När vi pratar om vatten så kommer 

man ju in på det sen känner man dom, så om dom tycker att det är kul så tar vi även upp 

några andra ämnen, man tar flytande kväve och guld, sånt där så dom ser att det händer i 

olika temperaturer” (Lärare 3). 

 

Lärare 4 behandlar hur bindningarna mellan molekyler och atomer ändras vid 

temperaturändringar (3, 5; d, e, f).  Eleverna får undervisning om hur bindningarna 

mellan partiklarna är väldigt stela och orörliga när materia befinner sig i fast fas. När 

materia värms upp och övergår till flytande fas blir bindningarna mellan dessa mer 

rörliga, de finns alltså fortfarande kvar (2; c). När materian sedan värms upp ännu mer 

och ämnet övergår till gasfas, släpper bindningarna helt. Molekylerna eller atomerna 

flyger då runt som enskilda partiklar, som inte är bundna till någon annan partikel. Lärare 

4 går vid undervisningen även igenom anledningen till, varför varm luft tar upp mer plats 

än kall luft, att partiklarna då får mer energi och deras rörlighet blir större vilket 

resulterar till att partiklarna då puttar på varandra.  

 

Lärare 5 undervisar om fasövergångar. Vid undervisningen om fasövergångar behandlar 

läraren vad som händer med bindningarna som håller ihop ämnen vid tillförsel av energi 

(2; c). Bindningarna som håller ihop ämnens partiklar när de är i fast fas och flytande fas 

samt att bindningarna sedan släpper när ämnen övergår till gasfas (3, 5; d, e, f). När 

Lärare 5 går igenom fasövergångar med sina elever använder hen sig främst av ämnet 

vatten och dess olika aggregationsformer. 

 

5.2 Undervisningsmetoder 

I denna del av resultatet redovisas vilka undervisningsmetoder som lärarna använder vid 

undervisningen om partikelmodellen.  

5.2.1 Traditionell undervisning 
 

Samtliga lärare har valt att använda sig av traditionell undervisning. Lärarna förklarar 

sina undervisningsmetoder som följande: 
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Lärare 1 ritar upp hur partiklar beter sig vid fasövergångar. Läraren använder inte några 

datoranimeringar för att visa elever hur partiklar rör sig vid fasövergångar utan känner att 

eleverna kan förstå aggregationsformerna genom att enbart få se materians beteende vid 

övergångarna uppritade, samtidigt som processen förklaras. Undervisningen blir 

mestadels teoretisk. Eleverna får efter att ha fått en förklaring till partiklarnas beteende 

vid fasövergångar arbeta själva med diverse uppgifter som hör till genomgången. Vid 

undervisningen om materias byggstenar väljer Lärare 1 att tillsammans med eleverna rita 

vissa av de enklare ämnena. Läraren nämner kol och väte under intervjun. 

 

Lärare 2 har använt sig av teckningar för att undervisa om fasövergångar. Tillsammans 

med eleverna ritas hur vattenmolekylerna sitter ihop i ett specifikt mönster i fast fas. De 

ritar hur molekylerna sedan inte sitter i ett specifikt mönster med ändå relativt nära 

varandra när vattnet är i flytande fas, och att de är längre ifrån varandra när molekylerna 

är i gasfas. 

 

Lärare 3 har när det kommer till undervisningen om materias uppbyggnad valt att 

mestadels utgå från att använda sig av en traditionell undervisning. Bland annat 

skillnaden mellan en atom och en molekyl åskådliggörs genom att rita figurer för 

eleverna och förklara vad avbildningarna visar. Eleverna får också rita själva, förklarar 

läraren. Under intervjun, får läraren frågan om varför datoranimeringar inte används och 

svarar följande; ”hittar jag något bra Youtubeklipp, det har jag inte gjort så men då skulle 

jag kunna tänka mig att använda det” (Lärare 3).  Lärare 3 menar att det inte finns några 

bra animeringar att använda sig av. På grund av denna anledning väljer läraren att istället 

själv rita upp olika partiklar för sina elever.  

 

Lärare 4 ritar tvådimensionella bilder på tavlan och förklarar för eleverna hur atomer 

och molekyler är uppbyggda. Läraren brukar rita och prata om varför varm luft tar mer 

plats än kall luft.   

 

Lärare 5 ritar också ofta i undervisning om partikelmodellen. Detta för att det kommer 

naturligt för läraren. ”Jag ritar väldigt mycket på tavlan, en anledning till att jag ritar 

väldigt mycket det är dels för att det kommer naturligt till mig, har ritat hela mitt liv, jag 

har lätt för att rita, dels för att vår skola har dåliga IT resurser” (Lärare 5).  
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5.2.2 Hypoteser (CCT) 
 

CCT handlar, som nämnts i bakgrunden, om att ändra elevers missuppfattningar. Detta 

kan efterliknas med hypoteser. Hypoteser är något som enbart två av lärarna valt att 

arbeta med. Nedanför följer kommentarer kring användning av hypoteser i 

undervisningen om partikelmodellen. 

 

Lärare 2 brukar vilja att eleverna först ska ställa hypoteser som de sen går tillbaka till, 

efter avklarat moment, för att se huruvida deras uppfattningar kring ett fenomen stämmer 

eller ej.  

 

Lärare 4 berättar under intervjuns gång att eleverna arbetar med hypoteser, men inte vid 

alla lektioner, utan enbart vid vissa tillfällen. 

5.2.3 Datoranimeringar   
 

Användandet av datoranimeringar är något som endast två av de fem lärarna har valt att 

använda sig av vid undervisningen om partikelmodellen.  

 

Lärare 4 väljer att arbeta med ett så abstrakt område som materians uppbyggnad, med 

hjälp av datoranimeringar. Hen använder sig alltid av filmer och datoranimeringar vid 

undervisningen om abstrakta ämnesområden. Även vid undervisningen om fasövergångar 

brukar Lärare 4 visa datoranimeringar för sina elever.  

 

Lärare 5 använder sig väldigt mycket av datoranimeringar i sin undervisning om 

materians byggstenar. Läraren använder sig av olika interaktiva datoranimeringar, där 

hens elever kan bygga upp olika atomer och molekyler, ” det finns en massa interaktiva 

program där man kan bygga upp olika atomer, där man lägger in dom olika 

ingångspartiklarna inuti en atom” (Lärare 5). Det blir som en blandning av konkret 

material och datoranimeringar. Genom de olika programmen får eleverna bland annat 

lära sig vilka egenskaper ämnena får av olika atomer. Egenskaper som eleverna kan 

komma fram till är att olika partiklar i en atom ger upphov till radioaktivt sönderfall och 

elektronegativitet. I samband med att använda datoranimeringar i datorprogram för att 

bygga upp molekyler och atomer visar läraren sina elever animerade filmer och använder 
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kulmodeller för att bygga upp molekyler. Hen förklarar att det gör att eleverna lättare kan 

visualisera materians uppbyggnad, då det är ett så abstrakt ämnesområde och att det kan 

vara svårt att visualisera detta. Lärare 5 motiverar vidare att hens arbete med 

datoranimeringar möjliggör en förståelse för alla elever oavsett språkliga svårigheter. 

Hen förklarar; ”att om man inte förstår begreppen i texten, när man ser dom kan man 

koppla ihop dom med animeringarna. Jag tror att jag arbetar mycket visualiserande, har 

den kopplingen att jag arbetat många år i en skola där jag känner, jag upplever att det 

krävs” (Lärare 5). 

5.2.4 Laborationer 
 

Alla fem lärare som deltagit i studien förklarar att de laborerar i samband med 

undervisningen om partikelmodellen. Nedanför kommer en redogörelse för vad de 

berättar om laborationer under intervjuerna: 

 

Lärare 1 har vid enstaka tillfällen laborerat för att visa sina elever att partiklar rör sig 

snabbare när de värms upp. Laborationen har gått ut på att läraren kokat vatten och sedan 

hällt i färgad saft för att demonstrera att partiklar rör sig snabbare vid höga temperaturer. 

”Det vi gjorde var att vi värmde upp vatten och sen så hällde vi i saft och då så ser man ju 

skillnaden när man häller i den i kalla vätska och i en varm vätska eller varmt vatten, det 

rör ju sig lite snabbare när det är varmt eftersom partiklarna rör ju sig snabbare när det är 

varmt” (Lärare 1). 

 

Lärare 2 arbetar mycket med laborationer för att illustrera olika fenomen inom 

partikelmodellen. För att illustrera hur vatten får större volym vid nerfrysning använder 

sig läraren av en petflaska som hen fyller med vatten och markerar vattnets kant. Efter att 

ha markerat hur mycket vatten som finns i flaskan läggs den i frysen, när vattnet fryser 

till is blir volymen större vilket eleverna tydligt kan se då markeringen som tidigare var 

vid vattnets kant inte är i kant med isen. Olika laborationer som representerar fenomenet 

när vatten förångas och övergår till vattenånga förekommer också. 

 

Lärare 3 berättar att vid undervisningen om fasövergångar används för det mesta olika 

laborationer. Hen brukar koka vatten för att visa elever övergången från flytande fas till 

gasfas. Genom att värma vatten till kokning får eleverna se att värmetillförsel gör att 
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partiklarna i vattnet rör sig mer och blir till ånga, till sist kokar vattnet bort helt. För att 

visa hur vatten övergår från fast fas till flytande fas brukar läraren lägga en bit is på en 

bricka och sedan kan eleverna observera att isen smälter. En annan laboration som Lärare 

3 utför med sina elever förklarar hen som följande; ” när vi pratar om värme så brukar jag 

använda petflaskor och sen spola med jättevarmt vatten, jag spolar ordentligt, sköljer ur 

flaskan med riktigt varmt vatten och sen låter jag det vara kvar lite i botten. Sen skruvar 

jag igen korken snabbt och då kommer den liksom sugas ihop” (Lärare 3). I framtiden 

vill Lärare 3 köpa plastbollar som är gjorda för att experimentera med till sina elever. 

Hen berättar att dessa plastbollar kan läggas i frysen för att kylas ner och läggas i 

kokande vatten för att värmas upp. När plastbollarnas temperatur ändras, ändras även 

deras studsförmåga. Plastbollarna kan även användas för hemlaborationer, där eleverna 

experimenterar hemma och dokumenterar de olika resultaten med hjälp av en kamera.  

 

Lärare 4 förklarar att det är till största del laborationer som används vid undervisningen 

om fasövergångar. En laboration som läraren gör med sina elever, är att de blåser in luft i 

en ballong som de sedan lägger in i frysen och ser vad som sedan sker med den. En 

annan laboration som gjorts i samband med fasövergångar är ett experiment där eleverna 

får bollar som har olika temperaturer, en boll som kyls ner och en som värms upp. 

Därefter laboreras det kring vilken boll som studsar bäst.  

 

Lärare 5 uttrycker att enbart laborationer används i undervisningen om fasövergångar. 

Hen förklarar att undervisningen mestadels utgår från vattnets fasövergångar och att det 

därför blir laborationer med is, vatten och vattenånga. Läraren berättar att de då går in på 

hur vatten expanderar vid övergång till fast fas och att energitillförsel gör att vatten 

övergår till vattenånga. 

 

5.2.5 Dramatiseringar 
 

Dramatiseringar är något som tre av de fem lärarna valt att arbeta med. Nedanför 

beskrivs hur respektive lärare går tillväga med denna undervisningsmetod. 

 

Lärare 1 använder sig av dramatiseringar vid undervisningen om partikelmodellen, där 

eleverna representerar elektroner och protoner som bildar olika grundämnens atomer. 

Läraren väljer att använda sig av denna metod vid undervisningen om materias 
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byggstenar, för att eleverna ska kunna visualisera hur materia är uppbyggd. Vidare 

förklaras att detta också är något som är annorlunda jämfört med den vanliga 

klassrumsundervisningen, vilket är uppskattat av eleverna. 

 

Lärare 2 har använt sig av dramatiseringar med eleverna för att förklara fasövergångar. 

Vid dessa dramatiseringar har barnen fått vara vattenmolekyler, deras händer har varit 

väteatomerna och deras huvuden har fått vara syreatomen. Eleverna har då fått ställa upp 

sig först som vatten i fast fas. Eleverna fick då ställa sig så att de bildade ett visst mönster 

med armarna som var rätt styva så de inte skulle kunna röra på sig mycket. Därefter blev 

de till flytande vatten, då fick eleverna röra lite mer på armarna. Till sist blev de till 

gasfas, vattenånga, och då fick de springa runt i hela klassrummet. Eleverna bytte faser 

under dramatiseringen när läraren instruerade om att värmen steg, de bytte från fast fas 

till flytande fas vid noll grader och från flytande fas till gasfas vid hundra grader.  

 

Lärare 4 brukar använda dramatiseringar vid undervisningen om partikelmodellen. Då 

brukar eleverna få representera vattenmolekyler där deras huvuden är syreatomen och 

deras händer är väteatomerna. Dramatiseringen går då ut på att eleverna ska se hur 

bindningarna mellan molekylerna ändras vid ändringar av temperaturen. När vattnet är i 

fast fas blir bindningen stel och hård, den går inte att röra på. När det övergår till flytande 

fas håller fortfarande bindningarna men de är nu inte längre stela utan de kan röra på sig 

och är mjuka. När temperaturen sedan höjs ännu mer och vattnet övergår till vattenånga 

släpper bindningarna helt, vilket i dramatiseringen resulterar i att eleverna får springa fritt 

runt i klassrummet. Lärare 4 motiverar sitt val av att använda dramatiseringar i 

undervisningen med att förklara att det blir något som eleverna aldrig kommer att 

glömma. De får uppleva det partiklar upplever under en fasövergång med sina egna 

kroppar. ”Dom känner det och det blir att man upplever det med kroppen” (Lärare 4). 

 

5.2.6 Konkret material 
 

Flertalet av lärarna förklarar vid intervjuerna att de även använt sig av olika sorter av 

konkret material vid undervisningen om partikelmodellen. 

 

Lärare 2 förklarar följande; ”byggstenar försöker man ju illustrera då, som jag sa med 

flörtkulor och legobitar har vi haft och byggt med ibland för att visa att det finns olika 
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byggstenar som man bygger ihop då” (Lärare 2). När det kommer till undervisningen om 

materians uppbyggnad förklarar läraren att det är viktigt att göra det så konkret som 

möjligt, då det är ett så abstrakt område, som inte går att se det med blotta ögat. Därför 

används flörtkulor och legobitar för att bygga upp partiklarna. 

 

Lärare 3 använder sig av konkret material vid undervisningen om materians byggstenar. 

Atomer och molekyler kan ha olika storlekar, läraren använder sig av makaroner och 

sand för att visa detta tydligare. Först lägger läraren sand och makaroner i en burk. När 

de först läggs in i burken går det att se en tydlig linje som delar makaroner och sand. 

Efter att makaronerna och sanden lagts in i burken lägger läraren på locket på burken och 

skakar burken ordentligt. Efter att burken har skakats åker sanden in i gliporna mellan 

makaronerna. Lärare 3 menar att genom denna demonstration får eleverna en konkret 

bild av faktumet av att alla atomer och molekyler inte är lika stora. ”Vad tänker jag mer, 

vi pratar om att atomer och molekyler kan ha olika storlekar också så ett plus ett är inte 

alltid två så jag brukar visa ibland med makaroner och sand” (Lärare 3). 

 

Lärare 4 väljer att använda konkret material när det kommer till undervisning om 

materians uppbyggnad. Läraren använder två olika sorters konkret material för att 

representera partiklar, som bygger upp ämnen. Hen använder sig av lego och lådor med 

molekylmodeller för att tillsammans med sina elever bygga upp modeller av atomer och 

molekyler.  

 

Lärare 5 arbetar mycket med program, där partiklar är animerade. Detta kan ses som en 

typ av konkret material, då eleverna får bygga olika partiklar själva, med hjälp av 

programmet.  

 

5.2.7 Ledande frågor i smågrupper (POGIL) 

 
Det var ingen av de fem intervjuade lärarna som uttryckte att de använde sig av POGIL i 

sin undervisning. Det var inte heller någon som förklarade en undervisningsmetod som 

man kan efterlikna med POGIL.  
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5.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis blev resultatet av undersökningen följande kring vilka delar som 

lärarna tar upp i sin undervisning;  

Samtliga lärare inkluderade första punkten ur de Vos och Verdonks (1996) lista över vad 

som definierar partikelmodellen, nämligen vad materia byggs upp av. Fyra av de fem 

lärarna hade med faktumet av att rörelse är ett genomgående drag hos partiklar, punkt 2 i 

listan. Punkt 3, hur partiklar fördelas vid gasfas, hade alla lärare med i sin undervisning. 

Det var ingen av lärarna som hade med punkt 4, det vill säga den ömsesidiga attraktionen 

mellan två partiklar, i sin undervisning. Punkt 5, att partiklarnas avstånd till varandra 

varierar beroende på om de är i fast fas eller flytande fas, hade samtliga lärare med i sin 

undervisning. Det var inte någon av lärarna som under intervjuerna berättade att de 

behandlar faktumet av att alla partiklar i ett ämne är identiska, punkt 6. Det var endast 

Lärare 4 som hade med punkt 7, hur partiklar beter sig samt förblir bevarade i en kemisk 

reaktion, i sin undervisning. Punkt 8, hur en atom är uppbyggd, med positivt laddade 

protoner i kärnan som omringas av negativt laddade elektroner, var det två av lärarna 

som behandlade i sin undervisning. Se en sammanställning av detta i Tabell 1. I Tabell 2 

kan man se att samtliga lärare berört alla punkter i Ahlgren och Sterns (2002) lista, med 

undantag från att Lärare 1 inte berör punkt c. 

 

Tabell 1. Vad lärarna uttrycker att de tar upp i sin undervisning i jämförelse med de punkter som de Vos 

och Verdonk (1996) beskriver om vad som tas upp i grundskolans undervisning. Punkternas betydelse 

beskrivs i bakgrunden, se sida 3–4. 

De Vos & 

Verdonks 

lista ->  

 

Punkt 

1 

 

Punkt 

2 

 

Punkt 

3 

 

Punkt 

4 

 

Punkt 

5 

 

Punkt 

6 

 

Punkt 

7 

 

Punkt 

8 

Lärare 

1 

X  X  X   X 

Lärare 

2 

X X X  X    

Lärare 

3 

X X X  X    

Lärare 

4 

X X X  X  X X 

Lärare 

5 

X X X  X    
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Tabell 2. Vad lärarna uttrycker att de tar upp i sin undervisning i jämförelse med de punkter som Ahlgren 

och Stern (2002) beskriver om vad som bör tas upp i undervisningen. Punkternas betydelse beskrivs i 

bakgrunden, se sida 5–6. 

Ahlgren & 

Sterns (2002) 

lista ->  

 

Punkt a 

 

Punkt 

b 

 

Punkt c 

 

Punkt 

d 

 

Punkt e 

 

Punkt f 

Lärare 1 X X  X X X 

Lärare 2 X X X X X X 

Lärare 3 X X X X X X 

Lärare 4 X X X X X X 

Lärare 5 X X X X X X 

 

Samtliga lärare beskriver en varierad undervisning med flera olika undervisningsmetoder 

för att förmedla konceptet av partikelmodellen till sina elever. I Tabell 3 visas en 

sammanställning av respektive lärares val av undervisningsmetoder. 

 

 Tabell 3. En sammanfattning av lärarnas användande av olika undervisningsmetoder i undervisningen om 

partikelmodellen.  

 
Undervis

nings-

metoder 

-> 

Traditio

nell 

undervi

sning 

Hypote

ser 

(CCT) 

Dator-

animering

ar 

Laborat

ioner  

Dramatise

ringar 

Kon

kret 

mate

rial          

PO

GIL 

Lärare 1 X   X X   

Lärare 2  X  X X X  

Lärare 3 X   X  X  

Lärare 4 X X X X 

 

X X  

Lärare 5 X  X X  X  
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6 Diskussion  

I detta kapitel kommer metoden samt resultatet att diskuteras. Resultatet kommer att 

diskuteras mot bakgrunden, vad styrdokumenten uttrycker samt vad tidigare forskning 

konstaterat. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Frågorna har varit öppna och har därför kunnat generera mer ingående svar. Att lärarna 

har varit tvungna att svara mer ingående har gjort att deras utsagor varit ganska 

utvecklade vilket sannolikt givit resultatet en högre kvalitet (Bryman, 2011). Resultatet i 

arbetet beror på hur jag har kopplat lärarnas svar under intervjuerna till forskningen. Jag 

har försökt urskilja vilka punkter i de Vos och Verdonks (1996) lista och Ahlgren och 

Sterns (2002) lista som bäst överensstämmer med respektive lärares utsaga. Jag har även 

försökt urskilja vilka undervisningsmetoder som lärarna under intervjuerna förklarat att 

de använder vid undervisningen om partikelmodellen.  

 

Urvalet som gjordes grundade sig mestadels på bekvämlighet och på att hitta behöriga 

lärare inom No-ämnena. De personer som valdes ut var No-lärare som kunde ställa upp 

på en intervju. Vissa av No-lärarna kände jag genom tidigare arbetslivserfarenheter och 

andra lärare sökte jag upp med hjälp av kontakter. Urvalet blev, trots bekvämligheten, 

ganska utspridd då ingen av lärarna jobbade på samma skola. Inför arbetet hade det varit 

möjligt att begränsa urvalet ännu mer, lärare som jobbat i över fem år skulle exempelvis 

ha kunnat vara ett kriterium för urvalet i undersökningen. Men då syftet med arbetet 

enbart varit att undersöka hur lärare undervisar om partikelmodellen hade ytterligare 

kriterier, utöver de som fastställdes inför arbetet, varit onödiga.  

 

Jag anser att undersökningen har relativt hög validitet på grund av att syftets 

frågeställningar är väldigt konkreta och frågorna som ställts vid intervjuerna var baserade 

på att besvara syftet och frågeställningarna. Dessutom har följdfrågor ställts för att 

minska risken för missuppfattningar.  

 

Undersökningens reliabilitet har utifrån Brymans (2011) begreppsförklaring varit 

fungerande. Han skriver att reliabilitet i botten handlar om hur pålitlig en källa är inom 
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det ämne som behandlas (Bryman, 2011). Då lärarna varit behöriga No-lärare som är 

verkställande, anser jag att detta uppfylls. Jag har strävat efter att noggrant beskriva 

metoden så att en upprepning av undersökningen är möjlig att göra. Något som möjligen 

gör att reliabiliteten i arbetet sjunker är att det enbart varit fem lärare som intervjuats. För 

att öka reliabiliteten hade det behövts ytterligare intervjuer med No-lärare. 

 

Arbetet utfördes genom att intervjua lärare med behörighet inom No-ämnena samt att 

koppla det som sagts under intervjuerna till forskares beskrivningar av vad 

undervisningen om partikelmodellen innebär. Genom intervjuerna kommer endast 

lärarnas beskrivningar om deras undervisning fram. Lärarna kan ha glömt eller av annan 

anledning utelämnat viktig information som hade kunnat vara vital för arbetet. Den 

metod som hade varit lämpligast för detta arbete hade antagligen varit observationer. Om 

det hade funnits tid till att åka till olika skolor under en längre tid och fått observera deras 

undervisning om partikelmodellen, hade det varit den mest lämpliga metoden, enligt min 

uppfattning. Men då partikelmodellen är ett så stort arbetsområde, som olika lärare 

behandlar i olika årskurser och vid olika tidpunkter på läsåret, hade det behövts väldigt 

mycket tid för att kunna utföra observationer i den mängd som behövs, för att ge arbetet 

en hög grad av validitet respektive reliabilitet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Detta avsnitt kommer att delas in i två delar. Första delen diskuterar vilka delar av 

partikelmodellen som lärare behandlar i sin undervisning. Andra delen diskuterar de 

olika undervisningsmetoder som lärarna använder. 

 

6.2.1 Innehållet  
 

Det som forskarna, som refererats till i detta arbete, i stora drag sagt kring vad som tas 

upp vid undervisningen av partikelmodellen, bekräftades av de lärare som intervjuades. 

Samtliga lärare nämner att de behandlar materians uppbyggnad, dess byggstenar, och 

fasövergångar, i sin undervisning kring partikelmodellen. Det som skilde sig åt mellan 

lärarna var vad de valde att fördjupa sig i. Exempelvis undervisade vissa av lärarna 

enbart om vattnets fasövergångar medan andra lärare även valde att undervisa om andra 

ämnens fasövergångar. När lärarnas utsagor studeras mot de Vos och Verdonks (1996) 

lista går det att se en hög grad av samstämmighet, se Tabell 1. De punkter som ingen av 
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lärarna uttryckt att de berör i sin undervisning är punkt 4 och punkt 6.  En anledning till 

detta kan vara att de intervjuade lärarna undervisar i årskurserna 4–6 och att dessa 

punkter inte berörs i undervisningen innan årskurserna 7–9. Som nämnts i bakgrunden 

behandlas partikelmodellen i årskurserna 4–6 i ämnet kemi, medan det i årskurserna 7–9 

behandlas i ämnet fysik. I årskurserna 4–6 ska en enkel partikelmodell behandlas medan 

det ska behandlas mer ingående i de senare årskurserna. Punkterna 4 och 6 från de Vos 

och Verdonks (1996) lista, behandlar partikelmodellen på ett mer fördjupat plan. Detta 

kan vara anledningen till varför lärarna inte nämner dessa under intervjuerna. 

 

Tabell 2 har gjorts utifrån Ahlgren och Sterns (2002) lista. Den skiljer sig från de Vos 

och Verdonks (1996) lista genom att den innehåller färre punkter. Det man kan se, 

genom denna undersökning, är att alla punkter i Ahlgren och Sterns (2002) lista 

behandlas av alla lärare, med undantaget av punkt c. Att Lärare 1 inte behandlar punkt c 

utgår dock från det hen sagt under intervjun, det kan helt enkelt vara så att läraren enbart 

glömt nämna det. Det som kan avläsas i de två listorna är att Ahlgren och Sterns (2002) 

lista stämmer betydligt mer överens med vad lärarna uttrycker under intervjuerna än vad 

de Vos och Verdonks (1996) lista gör. Skillnaden mellan de två listorna kan bero på 

faktumet av att Ahlgren och Sterns (2002) lista är gjord 6 år efter de Vos och Verdonks 

(1996) lista, vilket gör den mer i enlighet med dagens undervisning. En annan anledning 

kan vara att den är mer förenklad och konkret än de Vos och Verdonks (1996) lista.  

 

Lärarnas utsagor ger intrycket av att de undervisar om skilda områden och fördjupar sig 

inom olika delar av partikelmodellen. Detta resulterar i att undervisningen inte blir den 

samma för de intervjuade lärarnas elever. Utifrån Tabell 1 kan man avläsa att Lärare 4 

inkluderar fler delar av partikelmodellen i sin undervisning. Medan de andra lärarna i sin 

tur kanske fördjupar sig i något av de olika områdena av partikelmodellen som de 

undervisar om. Anledningen till detta kan vara det faktum att kursplanen inom de olika 

No-ämnena inte är konkret och inte exakt anger vilka delar som ska tas upp i 

undervisningen eller hur stor del av undervisningen som de olika områdena ska uppta. I 

Lgr11 står det, som nämnts i bakgrunden, endast att elever ska ha en kännedom om hur 

materia byggs upp och att de ska känna till de olika fasövergångarna (Skolverket, 2016). 

För att undervisningen ska bli mer likvärdig för alla elever i Sverige behöver 

kursplanerna för de olika naturvetenskapliga ämnena, enligt min uppfattning, bli mer 

konkret. Det skulle behövas en läroplan som beskriver mer precist vilka delar av 
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partikelmodellen som elever i de aktuella årskurserna ska ha kännedom om samt hur 

ingående undervisningen bör vara om de olika delarna. I SOU (2007: 28) förklaras vikten 

av en konkret kursplan. Där står det att det behövs en konkret kursplan och att alla lärare 

i Sverige bör undervisa om samma delar av partikelmodellen. Där konstateras också att 

eleverna inte får ta del av samma innehåll om partikelmodellen och därför kan den 

exempelvis inte förekomma i nationella prov. En mer konkret kursplan skulle medföra att 

all undervisning om partikelmodellen i Sverige skulle innehålla samma delar. Som 

diskuteras nedan, så är det emellertid en väldigt stor skillnad i valen av 

undervisningsmetoder, som olika lärare använder. Detta gör att konkretiseringen av 

kursplanerna inte nödvändigtvis skulle medföra att undervisningen i Sverige skulle bli 

likvärdig, trots en mer konkret kursplan.  

 

I enlighet med den uppfattning som framfördes av forskarna i bakgrunden, är lärarnas 

undervisning om partikelmodellen inte djupgående, den är på en grundläggande nivå. 

 

6.2.2 Undervisningsmetoderna  
 

Valet av undervisningsmetod är väldigt varierat från lärare till lärare i undersökningen. 

De flesta av lärarna använder sig exempelvis inte av hypoteser, medan Lärare 2 nästan 

alltid arbetar med hypoteser i sin No-undervisning. Samtliga lärare motiverade sina val 

av undervisningsmetoder med att de ansåg att deras elever fick bäst förståelse genom just 

deras sätt att undervisa. En annan motivering, som kom upp hos flera av de intervjuade 

lärarna, var att de ansåg att det var viktigt att deras elever fick en förståelse för 

partikelmodellen. Lärare 5 nämner att det är ett abstrakt område som elever har svårt för 

att kunna visualisera utan hjälpmedel. Både Lärare 2 och Lärare 4 nämner att de väljer att 

ha en så bred undervisning som möjligt, med många olika undervisningsmetoder. De 

förklarar att de genom användandet av flera olika metoder kan nå ut till näst intill alla 

elever. Eftersom elever är olika lär de sig också på olika sätt. Detta kan kopplas till det 

som Singer och Wu (2003) förklarar, nämligen att det är en nödvändighet att använda en 

varierad undervisning vid undervisningen av partikelmodellen (Singer & Wu, 2003). 

 

Laborationer är något som alla fem lärare nämner att de använder vid undervisningen om 

partikelmodellen. Özmen (2010) skriver om hur laborationer är ett bra verktyg för att 

konkretisera ett fenomen, detta är något som alla lärarna i undersökningen håller med 
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om. De flesta av lärarna använder sig av laborationer, när de undervisar om 

fasövergångar. Det mest återkommande var att lärarna valde att på något sätt laborera 

med vattnets olika fasövergångar.  

 

Durr och Howe (1982) beskriver hur konkret material är ett bra hjälpmedel vid 

undervisningen om abstrakta fenomen, vilket många av de intervjuade lärarna kunde 

intyga. Arbetet med konkret material var ett uppskattat arbetssätt enligt fyra av lärarna. 

De förklarar att de arbetar med konkret material vid undervisningen om materians 

byggstenar, där elever får bygga olika partiklar med diverse hjälpmedel. Den traditionella 

undervisningen som Bunce och Gabel (2002) skriver om, där lärare ritar upp 

tvådimensionella bilder på tavlan och pratar om partikelmodellen, är också en 

undervisningsmetod som fyra av lärarna använde sig av. Lärarna uttryckte att traditionell 

undervisning är en självklar del i undervisningen. Lärarna förklarar dock inte riktigt 

varför de anser att traditionell undervisning är en självklar del av undervisningen. Jag tror 

att det kan bero på att den traditionella undervisningen är den undervisningsmetod som 

existerat längst.  

 

Dramatiseringar var en undervisningsmetod som var uppskattad, av de lärare som 

använde sig av den. Alla tre lärare som använde sig av dramatiseringar hade positiva 

erfarenheter av den undervisningsmetoden. De ansåg precis som Bayir och Cakici (2012) 

att det aktiverade eleverna på såväl en fysisk som på en intellektuell nivå.   

 

CCT som i detta arbete har tolkats som hypoteser var inte något som majoriteten av 

lärarna arbetade med, det var enbart två av lärarna som berättade att de använde sig av 

det. De flesta lärarna ansåg inte som Özmen (2010) att CCT var något nödvändigt för att 

skapa förståelse hos elever.  

 

Datoranimeringar var det inte heller många lärare som använde sig av. De två lärare som 

använde animeringar uttryckte att det var ett verktyg som hjälper elever att visualisera 

vad som sker på partikelnivå. Lärare 4 och Lärare 5 anser som Jones och Kelly (2008), 

att datoranimeringar är ett lämpligt verktyg vid undervisningen om abstrakta fenomen. 

 

Av de svar som respondenterna lämnade, kan man enligt min uppfattning göra följande 

tolkning: Det finns många sätt att undervisa på och man måste som lärare vara flexibel i 
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sin undervisning och välja metoder som verkar lämpliga för den aktuella undervisningen 

och för elevgruppen i fråga. Det som är viktigt är att vara en lärare som känner sin 

elevgrupp och vet vilken typ av undervisningsmetod som får dem att förstå sig på den 

mycket abstrakta partikelmodellen.  

 

Det var ingen av lärarna som nämnde att de använde en undervisningsmetod som kan 

kopplas till användandet av POGIL. Detta kan bero på att detta är en relativt ny metod för 

undervisningen av partikelmodellen och är därmed inte välkänd hos lärare. Det återstår 

att se om POGIL i framtiden blir en mer använd undervisningsmetod vid undervisningen 

av partikelmodellen. 

6.3 Slutord 

Det är en självklarhet att olika lärare har olika undervisningsmetoder och olika delar 

inom ämnesområdet, som de väljer att fördjupa sig i. Men att skillnaden skulle vara så 

här stor var oväntat för mig. I Sverige är vi väldigt måna om att alla barn och elever ska 

ha samma förutsättningar, oavsett var i landet de bor, vilken skola de går i och oavsett 

vilken lärare de har. Då det inte finns några konkreta riktlinjer som lärare behöver rätta 

sig efter utan enbart oprecisa riktlinjer blir det upp till varje enskild lärare att ta ställning 

till vilken del av partikelmodellen som är mest relevant.  

 

Undervisningsmetoderna skiljer sig åt väldigt mycket men detta är inte konstigt. Lärare 

har olika elevgrupper som lär sig på olika sätt. Det som varit mest positivt att ta del av 

under studiens gång, var engagemanget som alla lärare har och deras motiveringar kring 

varför de väljer de undervisningsmetoder, som de väljer. Lärare 2 och Lärare 4 är de 

lärare som använder sig av flera undervisningsmetoder med motiveringen att de ska nå ut 

till alla sina elever. Det är något som detta arbete verkligen påvisat, lärarna menar att 

elever är olika och behöver olika undervisningsmetoder för att kunna förstå 

partikelmodellen. 

 

För vidare forskning skulle det vara intressant att fördjupa sig i någon av 

undervisningsmetoderna. Den undersökningen skulle då kunna genomföras genom 

observationer för att kunna skapa en djupare förståelse av hur undervisningsmetoden 

genomförs i praktiken.    
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