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Trots att teorierna kring atomer och partiklar är grundläggande för naturvetenskapen visar flera 

studier att elever har stora svårigheter att ta till sig dessa, vilket leder till att de skapar sig 

missuppfattningar kring materiens partikelnatur. Tidigare studier visar bland annat att många 

elever ser materia som en kontinuerlig substans även på partikelnivå, att de har svårt för partiklars 

inneboende rörelse och att brister i förståelsen för materiens partikelnatur även är kopplad till en 

bristfällig förståelse för andra begrepp såsom densitet. 

Syftet med denna studie var att med hjälp av enkäter bestående av främst öppna frågor undersöka 

gymnasieelevers uppfattningar kring materia som uppbyggd av diskreta partiklar med tomrum 

mellan, partiklarnas konstanta inneboende rörelse, om elever spontant beskriver fysikaliska 

händelser på partikelnivå samt om de överför den makroskopiska substansens egenskaper och 

beteende till dess partiklar. Det undersöktes även om de har en uppfattning av densitet på 

partikelnivå.  

Resultaten visar att nästan samtliga elever har någon sorts partikelmodell av hur materia är 

uppbyggd men framträdande brister i den är att endast en minoritet av eleverna placerar tomrum 

mellan partiklarna samt visar förståelse för den konstanta och inneboende rörelsen hos partiklar. 

Om elever spontant använder sig av partiklar i sina beskrivningar beror på typ av uppgift och 

resultatet när det gäller överföring av egenskaper och beteende är även det ojämnt. Då det gäller 

densitet har många elever en uppfattning av begreppet på partikelnivå men tenderar att inte 

använda denna spontant. Resultatet i denna studie visar alltså att eleverna fortfarande har brister i 

sina partikelmodeller, trots att man länge vetat om elevers svårigheter med materiens partikelnatur 

och att dessa påverkar hur de tar sig an makroskopiska fenomen som beror på det mikroskopiska. 
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I The Feynman lectures on physics. Vol. 1. (Feynman, Leighton and Sands, 1963, s. 1-2) föreställer 

man sig ett scenario då all naturvetenskaplig kunskap har förstörts och med endast en mening 

ska man ge nästa generation så mycket information om världen som möjligt. Denna mening 

skulle då innehålla den atomistiska hypotesen som säger att allt är gjort av atomer - små partiklar som 

rör sig oavbrutet, attraherar varandra då de är nära men repelleras då de trycks in mot varandra. Feynman et 

al. (1963) anser alltså att teorierna kring partiklar är mycket centrala och de menar även att 

ovanstående mening rymmer enormt mycket information om världen.    

Sedan mitten av 1970-talet har medvetenheten kring variationen av hur elever föreställer sig och 

tänker kring olika fenomen som de möter i naturvetenskapen ökat (Renström, Andersson & 

Marton, 1990) och då det gäller de många studier som gjorts kring elevers uppfattningar om 

materiens partikelnatur har resultaten lett till den allmänna uppfattningen att partikelidéer är 

svårbegripligt för elever (Kind, 2004). Att elever har svårt för att ta till sig materiens 

partikelnatur är dock enligt Ben-Zvi, Eylon och Silberstein (1986) inte så förvånande eftersom 

det tog mer än 2000 år för mänskligheten att utveckla den. Inte heller är det förvånande enligt 

Krajcik (1991) eftersom även vår vardagsliga erfarenhet stödjer idén om att materien är 

kontinuerlig eftersom den med våra ögon ser kontinuerlig ut och det är denna uppfattning som 

eleverna har med sig in i skolan.   

I en studie kring elevers uppfattningar om materien i gasform, gjord av Stavy (1988), fann man 

att elever har en icke konsekvent och fragmentarisk förståelse för materiens partikelnatur och 

enligt Wiser och Smith (2008) har de flesta elever som läser sista året på high school stora 

missuppfattningar om atomens natur, beteende, hur atomerna är arrangerade strukturellt och 

hur atom- och molekylmodellen förklarar makroskopiska egenskaper och fenomen. Så trots att 

atom- och partikelteorin är en av de viktigaste naturvetenskapliga teorierna så misslyckas 

undervisningen med att hjälpa eleverna att förstå de centrala grunderna i teorin såväl som dess 

förmåga att förklara olika fenomen, vilket får som följd att en majoritet av eleverna skapar sig 

missuppfattningar kring begreppen atomer och molekyler (Wiser & Smith, 2008). En annan 

konsekvens som följer av bristen på förståelse för materiens partikelnatur är enligt Gabel och 

Bunce (1994, s. 309) att eleverna även får svårigheter med att förstå begrepp såsom densitet. Har 

eleverna inte skaffat sig en hållbar materiemodell där allt är uppbyggt av partiklar finns risken 

enligt Hawkes (2004) att många elever endast ser densitet som resultatet av en aritmetisk 

operation där man dividerar massa med volym. 

Studien som ligger till grund för denna uppsats inriktade sig på att undersöka vilka uppfattningar 

elever har kring olika aspekter av materiens partikelnatur samt att jämföra dessa med resultat 
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som man fått i tidigare studier relaterade till undersökningsområdet. I vilken grad de olika 

uppfattningarna existerade var även av intresse för studien. Målgruppen för undersökningen var 

elever som går första året på naturvetenskaplig linje på tre olika skolor i Jönköpings kommun 

samt läser kursen fysik A. Eftersom eleverna i denna målgrupp har genomgått en 

grundskoleutbildning, påbörjat sin naturvetenskapliga gymnasieutbildning och kursen Fysik A, 

undervisats kring både materiens partikelnatur och densitet samt troligtvis har ett 

naturvetenskapligt intresse var det intressant att undersöka om det trots detta existerade 

missuppfattningar och svårigheter hos dem.  

De aspekter som studerades var följande: 

1. Elevers förståelse för materia som bestående av diskreta partiklar med tomrum mellan. 

2. Elevers förståelse för partiklarnas konstanta inneboende rörelse. 

3. Om elever spontant använder sig av partiklar då de ska förklara en händelse som beror 
på förändringar på partikelnivå. 

4. Om elever överför makroskopiska egenskaper och beteenden till partiklar 

5. Elevers förståelse för densitet på partikelnivå.  

Att få kunskap om hur elever ser på detta område inom fysiken är av stor betydelse eftersom 

partikelteorin dels kan förklara många egenskaper och fysiska ändringar hos materien själv (Lee, 

Eichinger, Anderson, Berkheimer & Blakeslee, 1993) samt även ligger till grund för många andra 

naturvetenskapliga begrepp och fenomen (Franco & Taber, 2009; Kokkotas, Koulaidis & 

Vlachos, 1998; Krajcik, 1991; Snir, Smith & Raz, 2003). En brist i förståelse för andra begrepp 

och fenomen i naturvetenskapen kan alltså ha sin grund i missuppfattningar eller oförståelse för 

partikelteorin. Ett sådant begrepp, vilket är starkt kopplat till materiens partikelnatur, är densitet 

och därför togs frågan om eleverna visade förståelse för densitet på partikelnivå med i denna 

studie. 

 



 

   3 

 

 

 

 

De första tecknen på uppfattningar om materia som finns dokumenterat kommer från grekiska 

filosofer som levde runt 600 f Kr och som försökte fastställa materiens urämne eller urämnen. 

Filosofen Thales (625-548 f Kr) ansåg att all materia var uppbyggd av vatten, Anaximenes (588-

524 f Kr) såg luft som det enda existerande elementet och trodde att andra substanser såsom 

vatten och jord kunde bildas då luften komprimerades olika mycket och filosofen Herakleitos 

(540-475 f Kr) såg eld som det enda elementet. På 400-talet f Kr kom filosofen Empedokles 

(492-435 f Kr) med teorin om att materia var uppbyggd av fyra olika element, nämligen vatten, 

luft, eld och jord (Bergström & Forsling, 1992, s. 46-60). Dessa element kunde blandas, delas 

och kombineras i olika proportioner så att all materia kunde byggas upp (Renström, 1988, s. 

221-222). Platon (427-347 f Kr) byggde vidare på denna teori och i hans skrifter dök etern som 

ett femte urämne upp. Platon kopplade även tredimensionella geometriska former till 

urämnenas småbitar. Jord antogs ha kubisk form, eld tetraedrisk, luft oktaedrisk, eter 

dodekaedrisk och vatten ikosaedrisk (Bergström & Forsling, 1992, s. 46-60).    

På 400-talet f Kr introducerade även den grekiska filosofen Leukippos (troligen 480-420 f Kr) 

och hans elev Demokritos (460-370 f Kr) atomteorin och de sa att materia är uppbyggd av små, 

separata och odelbara partiklar som tillsammans utgör massan hos materia (Nussbaum 1993, s. 

9; Bergström & Forsling, 1992, s. 73). Demokritos kallade dessa partiklar för atomer vilket 

betyder odelbar (Renström, 1988, s. 227). Leukippos och Demokritos sa även att partiklarna 

befinner sig i ett vakuum och att de i detta rör sig fritt och kontinuerligt. De nämnde också att 

partiklarna interagerar med varandra och att denna interaktion ger upphov till de makroskopiska 

förändringar som man kan se (Nussbaum, 1993, s. 9).  

På 350-talet f.Kr. uppstod dock en debatt mellan anhängare och motståndare till atomismen där 

Aristoteles (384-322 f Kr) var en av motståndarna. Det man var oense om var inte i första hand 

atomernas existens utan snarare om vakuum existerade eller inte (Nussbaum, 1993, s. 11, 

Bergström & Forsling, 1992, s. 78). Aristoteles ansåg sig logiskt kunna bevisa att vakuum inte 

kan existera och eftersom det borde finnas vakuum mellan atomer så kunde atomläran inte 

stämma. Aristoteles tänkte sig istället materien som kontinuerlig och oändligt delbar och hans 

materieteori gick ut på att det fanns ett urämne som kunde uppträda som något av de fyra 

elementen luft, vatten, eld och jord då två egenskaper av de fyra varm, kall, torr och fuktig 
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förenades (Bergström & Forsling, 1992, s. 79-80). 

(se figur 1.) Atomteorin höll sig dock stark bland 

de som stödde atomismen i ca 500 år.  

När sedan medeltiden inföll efter ytterligare några 

århundraden så tog Aristoteles tankar ett starkt 

grepp inom de flesta områden inom filosofi och 

naturvetenskap vilket gjorde att atomteorin helt 

förkastades. Man ansåg under denna tid att 

vakuums existens var osannolik och att naturen 

avskyr tomrum (Nussbaum, 1993, s. 12). I början 

av 1600-talet började dock en återgång till atomismen dels på grund av resultat från experiment 

som gjorts men också på grund av spekulativa filosofiska överväganden. Man hade bland annat 

kunnat visa på ett naturligt skapat vakuum vid experiment med barometrar, vilket gick emot 

Aristoteles påstående att naturen avskyr tomrum. Dessa experiment gjorde att mottagligheten 

för atomismen ökade och även om experimenten handlade om att påvisa vakuum och inte om 

att klargöra partiklarnas/atomernas form (Nussbaum, 1993, s. 12-13) så var det ändå genom 

studier på gasers beteende som vetenskapsmän gradvis utvecklade partikelmodellen (Nussbaum, 

1985). Boyle (1627-1691) var en av de vetenskapsmän som undersökte luft och gjorde 

antagandet att luftens materia inte är kontinuerlig utan består av diskreta partiklar (Nussbaum, 

1993, s. 14).  

Omkring sekelskiftet mellan 1700- och 1800-talet ledde den kemiska forskningen till att man 

kunde ställa upp en rad satser kring olika kemiska föreningars sammansättning vilka senare ledde 

till starka bevis för att kemiska ämnen var uppbyggda av atomer. Den förste som försökte 

koppla ihop det man hade kommit fram till inom kemin under sekelskiftet med en atomteori 

liknande den som Demokritos hade var Dalton (1766-1844) (Bergström & Forsling, 1992, s. 

165, 168). Han menade att det finns olika sorters atomer men att alla atomer i ett visst 

grundämne är identiska. Han sa också att atomer inte kan förstöras men att de kan omgrupperas 

vid kemiska reaktioner och att ämnen som skapas genom dessa består av en bestämd 

kombination av atomer från ursprungsämnena (Jönsson & Nilsson, 2007).  Problemet vid denna 

tid var dock att man inte hade något bevis för att atomerna existerade.  

År 1827 undersökte botanikern Brown (1773-1858) en vätska innehållande pollenkorn och han 

såg då att pollenkornen kontinuerligt rörde sig slumpmässigt fram och tillbaka. Förklaringen till 

pollenpartiklarnas rörelse, presenterades år 1905 av Einstein (1879- 1955) som beskrev att 

rörelsen berodde på kollisioner mellan de synliga pollenpartiklarna och osynliga atomer och 

även om Brown inte hade sett atomerna hade han observerat effekten som de hade på partiklar 

Torr 

Kall Fuktig 

Varm 

Jord 

Eld 

Luft 

Vatten 

Figur 1. Materiens uppbyggnad enligt Aristoteles. 
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vilka han kunde se. Einsteins förklaring till den ”Brownska rörelsen” gjorde att de flesta fysiker 

som tidigare varit skeptiska till atomteorin nu kunde acceptera den (Hewitt, 2006, s. 211).  

 

I The Feynman lectures on physics. Vol. 1. (Feynman et al., 1963, s. 1-2) ges en bra sammanfattning 

av hur partikelteorin ser ut i idag där man säger att allt är gjort av atomer - små partiklar som rör sig 

oavbrutet, attraherar varandra då de är nära men repelleras då de trycks in mot varandra.  

Då det gäller partiklarnas rörelse så skiljer den sig beroende på vilken fas materien är i. I fast 

form är atomer/molekyler arrangerade i en bestämd struktur och molekylerna vibrerar kring sitt 

jämviktsläge. I flytande form är molekylerna inte bundna till specifika positioner vilket gör att de 

även rör sig mer fritt och byter position på ett oordnat sätt utöver vibrationen.  I gasform rör sig 

molekylerna ännu mer fritt eftersom tomrummet mellan partiklarna är som störst i gasform 

(Blin-Stoyle, 1997, s. 35-36).  

När det gäller de attraktiva och repulsiva krafterna måste det finnas en attraktiv kraft för att 

materia ska kunna hålla ihop. Denna kraft verkar dock endast på ett avstånd på ett par 

atomdiametrar och om atomerna kommer närmare varandra börjar denna attraktiva kraft att 

övergå i en repulsiv kraft. Gravitationskraften mellan partiklar är så svag att den är försumbar 

eftersom gravitationskraft beror på de enskilda massorna hos de båda partiklarna och atomernas 

massor är så oerhört små (Blin-Stoyle, 1997, s. 31,34). 

de Vos och Verdonk (1996) har skapat en punktlista som reflekterar hur partiklar beskrivs i 

grundskolans naturvetenskapliga undervisning vilken sammanfattas nedan. 

1. All materia består av enheter som kallas partiklar och individuella partiklar är för små 
för att kunna ses.  

2. Partiklarna är i konstant rörelse på grund av perfekta elastiska kollisioner. Det finns en 
direkt relation mellan temperatur hos en mängd materia och den genomsnittliga 
kinetiska energin hos dess partiklar. 

3. I gas är tomrummet mellan partiklar mycket större än området som ockuperas av 
partiklarna och i ett inneslutet område är de jämnt fördelade vilket innebär att 
gravitationens effekt på dem är försumbar.  

4. Det finns en ömsesidig attraktion mellan partiklarna men denna minskar snabbt med 
avstånd. I en gas är attraktionen försumbar förutom vid högt tryck och låga 
temperaturer.  

5. I flytande och solid form är avståndet mellan partiklarna mycket mindre och partiklarna 
upplever en ömsesidig attraktion. I solid form är partiklarna arrangerade i regelbundna 
mönster och varje partikel vibrerar runt en fix position. I vätskor är partiklarna 
oregelbundet arrangerade och rör sig från plats till plats.  

6. Olika substanser består av olika sorters partiklar men i en enskild substans är alla 
partiklar identiska. 

7. I en kemisk reaktion konserveras antalet atomer men de arrangeras om. Varje 
grundämne har en egen sorts atom. 
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8. En atom består av en kärna med en positiv elektrisk laddning omgiven av ett antal 
negativt laddade elektroner. Laddade partiklar lyder under Coulumbs lag och kemiska 
bindningsformationer såväl som elektriska strömmar beskrivs som elektronernas 
rörelse.  

 

 

Densitet är ett mått på hur tätt ett ämne är packat och ju tätare atomerna är arrangerade desto 

högre densitet har ämnet. Densiteten beror även på atommassan hos den atom eller 

atommassorna hos de atomer i en molekyl som bygger upp ett ämne (Hawkes, 2004). Om man 

ska avgöra vilket av två ämnen som har högst densitet måste man alltså ta hänsyn både till 

atommassa och hur tätt packade atomerna är. Om man tar iridium, ämnet med högst densitet på 

jorden, som exempel så är dess atommassa lägre än atommassan för till exempel guld. Det som 

gör att iridium trots detta har högre densitet är att dess atomer är mer tätt packade än atomerna i 

guld (Hewitt, 2006, s. 233).  

Densiteten hos ett ämne kan bestämmas genom förhållandet mellan massa och volym och 

vanligtvis anger man densitet i enheten kilogram per kubikmeter. 

Densitet = massa/volym 

Densiteten hos ett objekt är alltså oberoende av dess storlek och form och av formeln ovan kan 

man se att om en substans komprimeras genom att atomerna packas tätare så ökar dess densitet 

och om substansen expanderar genom att avståndet mellan atomerna ökar så minskar dess 

densitet (Hawkes, 2004).  

 

Om man studerar vad gymnasieelever ska ha med sig från grundskolan och fysiken när det gäller 

materiens partikelnatur och densitet så finns följande skrivet i mål att sträva mot i grundskolan: 

Att eleven utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena 
mekanik, elektricitetslära och magnetism, optik, akustik, värme samt atom- och kärnfysik 
(Skolverket, 2000a). 

och i mål som elever ska ha uppnått i slutet av nionde skolåret i fysik: 

Ha insikt i materiens uppbyggnad av elementarpartiklar och atomer (Skolverket, 2000a). 

De paragrafer i kursplanen för Fysik A som kan relateras till undersökningsområdet är följande:  

Kunna föra resonemang kring fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom ramen för dessa 
modeller genomföra enkla beräkningar. 
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Kunna beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp av fysikaliska 
begrepp och modeller. 

Ha översiktlig kunskap om universums struktur och materiens uppbyggnad i mindre beståndsdelar 
samt de fundamentala krafter som binder samman planetsystem, atomer och atomkärnor (Skolverket, 
2000b). 

En specifik benämning av ordet densitet finns varken i målen för grundskolan eller för 

gymnasiet. I kursplanen för gymnasiet kan man placera densitet under paragrafen som nämner 

att elever ska kunna föra resonemang kring fysikaliska storheter och begrepp. Man kan däremot 

se att materiens partikelnatur har fått en betydande plats i styrdokumenten både i grundskolans 

fysik och i gymnasiets kurs Fysik A vilket tyder på att det anses som en viktig kunskap. 

Svaret på frågan om varför elever ska lära sig ett visst område påverkar bland annat hur mycket 

undervisningstid och utrymme området får och vilket innehåll som väljs ut (Skolverket, 1993) 

och enligt de Vos och Verdonk (1996) krävs både en process av urval och ofta även anpassning 

då man skapar innehållet i en naturvetenskaplig kurs. Det krävs naturvetenskaplig relevans hos 

ämnet men även att ämnet går att undervisa såväl som lära in. Detta gör att man i utvecklingen 

av kursplaner kan man möta ett dilemma om ett ämne är högst relevant i modern 

naturvetenskap samtidigt som det både är svårt att undervisa kring och lära sig och de Vos och 

Verdonk (1996) menar att materiens partikelnatur är just ett sådant område där detta dilemma 

finns. Moderna teorier kring materiens struktur är för komplex och abstrakt för många elever 

samtidigt som de anpassade modeller som eleverna kan förstå ofta förkastas av experter som 

naiva eller till och med falska.  

Tidigare studier visar på inlärningssvårigheter när det gäller partikelkonceptet och att detta gör 

att elever ofta utvecklar egna alternativa uppfattningar som är oförenliga med den vetenskapliga 

modellen (Harrison & Treagust, 2002; Franco & Taber, 2009) och många studier har visat på att 

elever har svårt att ta till sig idéerna kring materiens partikelnatur (Driver, Squires, Ruschworth 

& Wood-Robinson, 1994, s. 73-78, 92-979; Margel, Eylon & Scherz, 2008; Pozo och Gómez 

Crespo, 2005; Snir, Smith & Raz 2003). Novick och Nussbaum (1981) fann i sin studie med 

elever från grundskola till universitet att den andel elever som använde delar av vetenskapligt 

accepterade idéer ökade med ålder även om det i flera uppgifter inte var någon signifikant 

skillnad efter junior high school nivå.  

Enligt Pozo och Gómez Crespo (2005) och Lee et al. (1993) handlar förståelse för materiens 

natur om att kunna tolka de observerbara makroskopiska egenskaperna och förändringarna hos 

materia med hjälp av en mikroskopisk modell där materia består av ett komplext system av 

partiklar som interagerar med varandra. Pozo och Gómez Crespo (2005) menar även att om 

man kunna använda denna mikroskopiska modell för att beskriva det makroskopiska måste man 

ha internaliserat att materia är uppbyggd av partiklar som man inte kan se, att de är i konstant 
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rörelse och att det existerar tomrum/vakuum mellan dem men enligt dem tenderar många 

istället att se materia som statisk och kontinuerlig. 

Med tanke på dilemmat som finns när det gäller kompromissen mellan skolans och 

vetenskapens versioner av naturvetenskapen och materiens partikelnatur och då man vet att det 

är svårt för eleverna att internalisera denna modell kan man fråga sig varför det är viktigt att 

eleverna får förståelse för den. Materiens partikelnatur är dock mycket betydelsefull för 

naturvetenskapen och fundamental för förståelsen av mycket av den moderna naturvetenskapen 

(Franco & Taber, 2009; Kokkotas et al., 1998; Krajcik, 1991; Snir et al., 2003). Enligt Margel et 

al. (2008) är materiens struktur till och med ett av de viktigaste begreppen inom naturvetenskap 

och en grundläggande förståelse för ämnet är viktigt för att kunna utveckla en stark grund för 

fortsatta naturvetenskapliga studier. Alla naturvetenskapliga ämnen innehåller områden där 

material och molekyler är viktiga för att man ska kunna få en meningsfull förståelse för dem och 

de flesta elever vet inte tillräckligt mycket om materiens natur och struktur för att de här 

områdena ska bli greppbara (Lee et al., 1993; Hwang & Chiu, 2004). Exempel på sådana 

områden och begrepp är kemiska reaktioner, materiens faser och fasförändringar, ideala 

gaslagen och tryck, värme och värmeöverföring, elektriska strömmar, materialegenskaper, 

osmos, diffusion och densitet (Ayaz, Özmen & Çalik, 2010; de Vos & Verdonk, 1996; Harrison 

& Treagust, 2002; Krajcik, 1991; Lee et al., 1993; Merritt och Krajcik, 2008; Wiser & Smith, 

2008). 

I det vardagliga livet används vanligtvis inte ett partikeltänkande vilket leder till att det finns risk 

att den vetenskapliga partikelmodellen uppfattas som skolkunskaper som inte har någon 

förankring i verkligheten. Partikeltänkandet behövs dock bland annat för att kunna förstå 

miljöfrågor där molekyler, såsom koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och tungmetalljoner, är 

orsaken och för att kunna förstå verkligheten runt omkring oss behöver vi ha kunskap om 

naturvetenskapliga begrepp och modeller (Skolverket, 1995). 

 

 

Margel et al. (2008) menar att förutom att eleverna har svårt att förstå de basala idéerna kring 

materiens partikelmodell så har de även svårt för att applicera denna modell vid beskrivning av 

den mikroskopiska strukturen hos olika material och Lee et al. (1993) menar på att ett stort 

hinder i elevers förståelse för materia är att en del tror att materia är en kontinuerlig substans 

snarare än en samling partiklar. Denna uppfattning återfinns enligt Kind (2004) hos elever i alla 

åldrar. Även Johnson (1998) och Renström et al. (1990) fann denna felaktiga uppfattning i sin 

studie och Hwang och Chiu (2004) fann detsamma då det gäller materiens gasfas. Pereira och 
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Pestana (1991) fann dock i sin studie av vad elever mellan 13 och 18 år använder för modeller 

att representera vatten med bland annat att makroskopiska modeller var ovanliga.  

Uppfattningen om materia som kontinuerlig återfinns även bland de elever som har en 

partikelmodell av materia då de anser att det inte existerar något tomrum mellan partiklarna i en 

substans. Novick och Nussbaum (1978) fann i sin studie att 65 % av de 13–14-åriga eleverna 

spontant påstod att luft består av partiklar då de skulle måla en bild av luft i en flaska innan och 

efter man hade med en vakuumpump pumpat ut en del av luften. Det var dock endast 46 % av 

de elever med partiklar i sina svar som stödde idén om att det är tomrum mellan partiklarna i 

gas. Novick och Nussbaum (1981) fann att det endast var 37 % eleverna i senior high school 

som hade internaliserat idén om tomrum mellan partiklar i en gas. Samma andel gällde även för 

studenterna på universitetsnivå och det var alltså en majoritet av eleverna även på 

universitetsnivå som hade en kontinuerlig bild av materien. I en undersökning av 

naturvetenskaplig begreppsförståelse i gymnasieskolan rapporterade Skolverket (1995) att 63 % 

av eleverna som gick första året på naturvetenskapligt program svarade ja då de ombads att 

svara på om man kan trycka ihop en spruta fylld med luft om spetsen på sprutan trycks mot en 

vägg så att ingen luft kommer ut. Det var dock endast 33 % som gav ett godtagbart svar då det 

gäller med hur mycket man kan trycka in den då många ansåg att den endast kunde tryckas ihop 

någon millimeter. Man ställde även frågan till elever i andra årskurser och program och den 

lägsta andelen med godtagbara svar var 10 % i en grupp och högsta resultatet var 58 % i en 

grupp. Den låga andelen godtagbara svar kan tyda på att många elever inte har utvecklat en 

användbar partikelmodell för gaser där partiklar har tomrum mellan sig. 

Att materia betraktas som kontinuerlig trots att man har en partikelmodell stöds av Franco och 

Taber (2009) som i sin studie fann att även om elever generellt använde partikelmodeller då de 

skulle förklara olika fenomen så innehöll förklaringarna ofta alternativa uppfattningar om 

partikelmodellen. En del elever har den uppfattningen att partiklarna sitter så tätt packade att det 

inte existerar något tomrum mellan dem (Forbes, 2004; Lee et al., 1993; Novick & Nussbaum, 

1981; Nussbaum, 1985; Pozo & Gómez Crespo, 2005; Renström et al., 1990; Taber, 2003). En 

annan uppfattning är att det inte existerar något tomrum mellan partiklarna eftersom de ser det 

som att partiklarna är inbäddade i någon substans (Johnson, 1998; Lee et al., 1993; Novick & 

Nussbaum, 1981; Nussbaum & Novick, 1982; Renström et al., 1990; Smith, Wiser, Anderson & 

Krajcik 2006, s. 90; Taber, 2003). Den tredje uppfattningen då det gäller elever som ser materia 

som en kontinuerlig substans uppbyggd av partiklar är att man fyller tomrummet mellan 

partiklarna med något vilket enligt Kind (2004) är en uppfattning som återfinns hos elever i alla 

åldrar. Det är saker såsom andra partiklar, luft, gaser, smuts, damm, bakterier, samma eller 

någon annan substans som elever vill placera mellan partiklarna (Lee et al., 1993; Novick & 

Nussbaum, 1978, 1981; Nussbaum, 1985; Taber, 2003). Nussbaum och Novick (1982) fann att 
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då elever skissade den inre strukturen av luft så fylldes områdena mellan partiklarna i deras 

bilder tills det blev en kontinuerlig bild och det eleverna trodde existerade mellan partiklarna var 

fler partiklar, bakterier, föroreningar, syre, mer luft osv. Pozo och Gómez Crespo (2005) fann 

alternativa uppfattningarna då det gäller området mellan partiklar i vätskor där en del ansåg att 

det är luft mellan dem. 

Fler studier har gjorts då elever genom bilder ska visa hur de tänker sig att materia är uppbyggt. 

Holding (1987, s. 251, 264) gjorde en studie där elever i åldrarna 8, 10, 12, 15 och 17skulle rita 

insidan av en sockerkristall och han fann att bilderna varierade från helt kontinuerliga 

representationer utan partiklar till bilder med molekyler arrangerade i ordning eller oordning. 

Andelen elever som använde den senare ökade med ålder men 43 % av de 17-åriga eleverna 

hade fortfarande någon sorts kontinuerlig syn. I en longitudinell studie på junior high school 

under tre år i vilken man utvärderade hur elever målar och beskriver strukturen hos olika 

material fann Margel et al. (2008) att det mot slutet var 86 % av eleverna som använde en 

mikroskopisk modell i sina representationer och som nådde en partikelmodell. 36 % av dessa 

gick även vidare till en molekylmodell.   

Flores-Camacho, Gallegos-Cázares, Garritz, & García-Franco (2007) fann i sin studie kring 

universitetsstudenters olika modeller av materiens struktur att en andel studenter fortfarande 

använder sig av en kontinuerlig modell av materia där partiklar i regel inte nämns och om de 

nämns så existerar det något mellan dem. I genomsnitt var det dock endast cirka 3 % som 

tillhörde denna kategori. Vanligast var istället att de antingen hade en modell där de ansåg att 

materia är uppbyggd av molekyler och att substansens egenskaper överförs till dessa eller att de 

ansåg att materia var uppbyggd av molekyler som har en inneboende rörelse. 

De uppfattningar kring hur materia är uppbyggd som man i tidigare forskning har funnit att 

elever har kan sammanfattas i följande fem kategorier:   

a) Kontinuerlig modell utan partiklar 

b) Kontinuerlig modell med partiklar i en substans 

c) Kontinuerlig modell med partiklar tätt packade 

d) Kontinuerlig modell med andra saker mellan partiklarna 

e) Diskontinuerlig modell med partiklar och vakuum mellan dem 

 

 

I en rapport för naturvetenskaplig begreppsförståelse i gymnasieskolan skriver Skolverket (1995) 

att förståelsen för att materia utgörs av rörliga atomer, molekyler och joner är svag och att detta 

gäller elever i flera olika program och i alla årskurser, till och med elever i årskurs tre på 
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naturvetenskapligt och tekniskt program. Detta bekräftas av flera andra studier som säger att 

många elever antingen har missuppfattningar om den kinetiska synen på partiklar eller att de inte 

har någon förståelse alls för partiklarnas inneboende rörelse (Lee et al. 1993; Tsai, 1999). Novick 

och Nussbaum (1981) fann att 40 % av eleverna i senor high school gav den inneboende 

rörelsen hos partiklar som förklaring på varför gaspartiklar i en flaska inte faller till botten. 

Andelen ökade något i universitetsgruppen men nådde inte 50 %. I samma fråga fann Novick 

och Nussbaum (1978) att endast 54 % av eleverna med partiklar i sina svar visade förståelse för 

att partiklar har en inneboende rörelse och alltså kopplade samman gasens egenskap att fylla ut 

utrymme med denna inneboende rörelse. Även Hwang och Chiu (2004) fann att många elever 

har en statisk och inte kinetisk uppfattning om partikelmodellen hos just gas. 

 I en studie av Pozo och Gómez Crespo (2005) analyserade man hur konsekventa elever från 12 

år till studenter som läste kemi på avancerad nivå var i deras representationer av materia då det 

gällde partiklarnas inneboende rörelse och att materia är uppbyggd av partiklar separerade med 

tomrum. Av resultatet kunde man se att det endast var hos studenterna på avancerad nivå som 

en majoritet hade en konsekvent uppfattning om inneboende rörelse i materiens alla faser. 

Pereira och Pestana (1991) fann att endast en minoritet av eleverna nämnde partikelrörelse i sina 

representationer av vatten och att det främst var i gasform som rörelse dök upp. Enligt Lee et al. 

(1993) och Boz (2006) är det speciellt i solid form som elever har svårt att förstå partikelrörelse. 

Studien av Pozo och Gómez Crespo (2005) visade att deltagare i alla åldersgrupper var 

konsekventa i sina uppfattningar av att gaser är i konstant rörelse men att detta snarare var ett 

resultat av en projektion av egenskaper från den observerbara världen än en insikt i att partiklar 

har en inneboende rörelse. Andra alternativa uppfattningar som man fann i Lee et al. (1993) var 

att partiklar rör sig då externa krafter appliceras såsom att partiklar i luft rör sig för att vinden 

blåser på dem och då det gäller förståelse för värme på partikelnivå så fann man att även om 

elever förstod förhållandet mellan partikelrörelse och värme, så ansåg en del av dessa att 

molekyler inte börjar röra sig förrän substansen blir uppvärmd. Novick & Nussbaum (1981) 

undersökte hur elever ansåg att värme påverkade partikelrörelsen i gas. De fann att cirka 40 % 

av eleverna på senior high school förklarade att partiklarna får mer energi och rör sig snabbare 

medan lika många hade alternativa förklaringar såsom att partiklarna expanderade eller tvingades 

isär. Ungefär samma procentsats gällde för universitetsstudenter.  

 

Abraham, Williamson och Westbrook (1994) skriver att elever på junior high school, high 

school och college tenderar att inte använda atomer och molekyler i sina förklaringar av kemiska 

fenomen. I sin studie fann de även att andelen elever som användande sig av termerna ”atom” 

och ”molekyl” ökade då ordet ”partiklar” användes i frågan men att andelen fortfarande var 
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överraskande låg även hos college studenterna. I en av frågorna skulle eleverna förklara varför 

temperaturen är konstant då en iskub smälter. Ingen hint om partiklar gavs i frågan och 

resultatet blev att endast 2 % av eleverna i nionde klass, 5 % av de i elfte och 6 % av de i tolfte 

använde partiklar i sina förklaringar.  

Även Boz (2006) fann att om man gav elever en ledtråd om partikelteorin i en fråga så kunde 

det leda till att fler använde sig av partikelteorin i sina förklaringar medan makroskopiska 

förklaringar ökade i frågor då man inte gav någon ledtråd om partiklar. I en studie bland high 

school elever med en medelålder på 17 år, undersökte Haidar och Abraham (1991) om elevernas 

förklaringar till olika fenomen baserade på partikelteorin skiljde sig beroende på om frågan 

ställdes med ett vardagligt språk eller med ett klassrumsspråk där eleverna blev ledda genom att 

begreppen ”atomer” och ”molekyler” introducerades i frågorna. Resultaten visade att färre 

elever använde partikelteorin då de fick frågan utformad med ett vardagligt språk och när 

frågorna var utformade för att leda eleverna till att använda partikelteorin var det ändå 23 % av 

eleverna som fortsatte att inte använda den. Resultaten i studien indikerar alltså att det är mer 

troligt att elever använder partikelteorin då partikelbegrepp tas upp i frågeformuleringarna.  

Som tidigare nämnt fann Novick och Nussbaum (1978) att 65 % av eleverna använde sig av 

partiklar då de skulle måla luft i en flaska innan och efter en del av luften pumpats ut. De 

eleverna som ändrade sig till partiklar efter att ha sett andra elevers målningar som bland annat 

innehöll bilder med partiklar utgjorde 13 %. Även detta tyder alltså på att fler elever använder 

sig av partiklar då de får en hint om dem. I en studie av Brook, Briggs och Driver 1984 

(refererad i Nussabum, 1985) fann man att bland 15-åriga elever använde mer än 50 % av 

eleverna någon sorts partikelidé utan att nödvändigtvis förstå andra väsentliga delar av modellen 

och som bäst var det 20 % av alla elever som gav delvis fullständiga svar baserade på 

accepterade partikelidéer. 

 

Ett annat stort hinder i elevers förståelse för materia är att en del tror att partiklar äger samma 

makroskopiska egenskaper som substansen de ingår i (Driver, 1985; Johnson, 1998; Krnel, 

Watson & Glazar, 1998; Renström et al., 1990; Treagust, Chandrasegaran, Crowley, Yung, 

Cheong & Othman, 2010). Forbes (2004) skriver att istället för att se atomer och molekylers 

rörelse samt hur de är arrangerade som de faktorer som bestämmer egenskaper och beteende 

hos en substans, så överför elever substansens beteende och egenskaper till partiklarna. 

Albanese och Vicentini (1997) resonerar på ett liknande sätt och skriver att elever inte ser 

atomer som element i en modell som försöker förklara makroskopiska egenskaper hos den 

substans som partiklarna ingår i. Istället ser de atomen som den minsta delen ett makroskopiskt 

objekt kan delas upp i och som vid delningen behåller objektets egenskaper. Detta innebär att 
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elever ser den mikroskopiska världen som helt isomorfisk med den makroskopiska förutom för 

en skalningsfaktor.  

Att ha en partikelmodell där man ger partiklar substansens makroskopiska egenskaper verkar 

enligt Kind (2004) vara ett mellansteg mellan uppfattningen att materia är kontinuerlig och den 

vetenskapliga synen på materia och att många elever stannar på denna nivå av förståelse. Flores-

Camacho et al. (2007) gjorde en studie som undersökte de olika modeller av materiens struktur 

som universitetsstudenter har och fann att en partikelmodell där man tilldelade partiklarna 

substansens makroskopiska egenskaper var en utav de vanligaste. 

I Albanese och Vicentinis studie (1997) var frågan om färg på atomen särskilt avslöjande för att 

visa att elever tror att atomer har samma egenskaper som makroskopisk materia. 80 % av de 

tillfrågade eleverna gav atomen färg och när frågan vid ett senare tillfälle gavs till andra elever i 

åldrar upp till 18 år så fick man svar som täckte alla regnbågens färger samtidigt som endast ett 

fåtal elever sa att atomer inte har färg. Även Talanquer (2004) skriver att elever ger atomer 

väldefinierade färger.  

Ben-Zvi et al. (1986) gjorde en studie med elever som genomgått en speciell undervisning för att 

undvika utveckling av missuppfattningar som man identifierat och som handlade om att elever 

inte skiljde mellan egenskaper hos en substans och dess enskilda atomer. Deras resultat 

jämfördes sedan med en kontrollgrupp som inte genomgått den specialanpassade 

undervisningen. Frågorna behandlade egenskaper hos en isolerad atom i en metallvajer och 

egenskaper hos en isolerad atom av metallen i gasform. Man fann bland annat att det i 

kontrollgruppen var 30 % av eleverna som hävdade att en gasatom kan komprimeras och lika 

många att den kan expandera vid uppvärmning. I solid form var det 10 % som ansåg att atomen 

expanderar vid uppvärmning. 18 % ansåg att atomen hade brun färg då materien är i gasform 

och respektive 48 % då materien är i solid form. Ben-Zvi et al. (1986) skriver även att 70 % av 

eleverna i kontrollgruppen hade missuppfattningen att en enskild isolerad atom i metallen i solid 

form leder elektricitet och 25 % att den är formbar. Även Forbes (2004) nämner att elever 

felaktigt tillskriver enskilda atomer egenskapen konduktivitet.  

I Chiu (2007) fann man missuppfattningarna att gaspartiklar i en ballong expanderar då den 

placeras i en varmvattenstank och att högre tryck på en gas får dess partiklar att minska i storlek 

medan lägre tryck får dem att öka i storlek. Lee et al. (1993), Kikas (2003) och Talanquer (2004) 

fann att elever trodde att anledningen till att en substans expanderar, exempelvis som följd av 

termisk uppvärmning, är att dess molekyler eller atomer expanderar. Talanquer (2004) fann även 

precis som Chiu (2007) föreställningen att atomer är formbara beroende på tryck. Då det gäller 

termisk expansion fann Lee et al. (1993) också missuppfattningen att en metallboll krymper då 

den värms till exempel på grund av att värmen löser upp den och att expansion av gaser 
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förklaras med att varm luft stiger. Andra missuppfattningar som Lee et al. (1993) fann var att en 

stens molekyler är hårda, att de i is är frusna, att de blir varma då de värms och kalla då de kyls.  

 

Bristen på förståelse för massa, volym och densitet är enligt Gabel och Bunce (1994, s. 309) 

kopplat till en bristfällig förståelse för materiens partikelnatur. Hawkes (2004) menar att många 

elever tror att densitet bara är resultatet av en aritmetisk operation där man dividerar massa med 

volym vilket hindrar eleverna att förstå att densitet handlar om hur kompakt en massa är packad. 

Hawkes hävdar även att uppgifter kring densitet i läroböcker nästan helt uteslutande har med 

formeln för densitet att göra och att många elever kan använda denna formel utan problem men 

att de sedan inte förstår innebörden av det numeriska värdet. Till skillnad från dessa 

räkneuppgifter uppfattas frågor kring principen för densitet som svåra. Hawkes menar att den 

kvalitativa principen för densitet är minst lika viktigt som beräkning och mätning av den och att 

det därför är viktigt att undervisa eleverna om att densitet beror på hur tätt packade atomerna är, 

hur hög atommassa atomerna har och att densiteten på ett objekt inte beror på dess storlek eller 

form. Om eleven kan resonera kring förhållanden och proportionaliteter kommer de förstå 

sambandet mellan formeln och vad densiteten beror på men enligt Hawkes uppfattar inte de 

flesta elever kopplingen mellan formeln för densitet och densitet som kompakthet.  

Forbes (2004, s. 2, 26) skriver att begreppet densitet ställer till problem även för studenter på 

college nivå och i sin studie fann Forbes (2004, s. 83), precis som Hawkes (2004) också hävdar, 

att densitet endast ses som en matematisk operation och att elever inte tänker på partikelnivå då 

de ska försöka förklara materiens beteende med hänsyn till bland annat densitet. I en studie av 

Hewson 1986 (refererad i Driver et al., 1994, s. 78) undersöktes tillämpning av en partikelmodell 

av densitet och man visade att även om en del elever (14-22 år) relaterar densitet hos material till 

hur hårt packade partiklarna är så är förklaringarna otillräckliga eller ofullständiga. 
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Syftet med den här studien är att undersöka elevers uppfattningar kring utvalda aspekter av 

materiens partikelnatur och uppfattning av densitet på partikelnivå. Det är även av intresse att 

undersöka hur vanligt förekommande de olika uppfattningarna är. Målgruppen för studien var 

elever som går första året på naturvetenskaplig linje på tre olika skolor i Jönköpings kommun 

samt läser kursen fysik A. 

För att uppnå syftet med studien skulle följande frågor besvaras: 

 Använder elever en partikelmodell av materia i sina beskrivningar av materiens 

uppbyggnad och har de förståelse för aspekterna tomrum mellan partiklar och partiklars 

konstanta inneboende rörelse?  

 Använder elever spontant en partikelnivå i sina förklaringar och motiveringar till 

fysikaliska händelser som beror på partiklars beteende? 

 Överför eleverna den makroskopiska substansens egenskaper och beteende till de 

mikroskopiska partiklarna? 

 Använder eleverna en partikelmodell då de ska förklara densitet och 

densitetsförändringar? 

För att studien skulle bli genomförbar begränsades den genom att endast utvärdera följande 

aspekter av materiens partikelnatur: materia består av diskreta partiklar med tomrum mellan och 

partiklar har en konstant inneboende rörelse. Dessa aspekter valdes eftersom de är väsentliga då 

man behandlar densitet och densitetsförändringar på partikelnivå. Elevers uppfattningar om 

atomers uppbyggnad och storlek samt på vilket avstånd de sitter i förhållande till deras storlek 

togs inte med. Studien begränsades även genom att inte behandla frågor om varför elever har 

svårt för materiens partikelnatur eller hur man ska undervisa kring området.  
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I valet av metod för denna studie vägdes en intervjustudie mot en enkätundersökning mot 

varandra. En intervjustudie är en bra metod då man vill få en djup insikt i elevers tänkande och 

problemet som kan uppstå vid enkätundersökningar med att elever struntar i att svara på frågor 

kommer man ifrån med val av en sådan metod. En intervjustudie var dock inte ett valbart 

alternativ för denna studie eftersom ett av syftena var att undersöka i vilken grad olika 

uppfattningar existerade. För att kunna göra en uppskattning av detta krävs ett större urval av 

elever än vad som är praktiskt möjligt att uppnå i en intervjustudie eftersom det krävs mer tid 

för intervjuer än för enkätutdelning. En annan anledning till att intervjustudie inte valdes som 

metod för denna studie var att man i en intervjusituation antingen medvetet eller omedvetet kan 

styra i vilken riktning en intervju ska utveckla sig under tiden som intervjun fortlöper och att 

frågorna kan bli ställda på olika sätt till olika elever vilket gör att svar kan formas av forskaren 

själv (Bryman, 2008, s. 202). Även i en enkätstudie påverkar sättet en fråga ställs på och i vilket 

sammanhang den ställs de enskilda svaren såväl som total insamlad data (Gomm, 2004, s. 150). 

Till skillnad från en intervjustudie får dock alla deltagare exakt samma information och frågorna 

blir ställda på exakt samma sätt. 

Då en enkätundersökning valts som metod för studien vägdes även en enkät med öppna frågor 

mot en enkät innehållande frågor med bestämda svarsalternativ. En fördel som finns med 

användning av öppna frågor i en enkät är att eleverna har möjlighet att svara hur de vill och med 

egna termer till skillnad från en enkät med bestämda alternativ där de måste välja ett passande 

svar. Öppna frågor möjliggör även för ovanliga svar som utformaren av en fråga själv kanske 

inte tänkt på och i så fall inte heller tagit med bland svarsalternativen att komma fram. De är 

även användbara då man ska studera nya områden kring vilket forskaren har begränsad kunskap 

eller för att generera svarsalternativ till en fråga med bestämda svar (Bryman, 2008, s. 231-232). 

Eftersom syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar som existerar hos elever 

så var en enkät med öppna frågor lämplig eftersom den alltså tillåter att alla elevers enskilda 

uppfattningar kommer fram. En annan anledning var att man även kunde få en insikt i hur 

elever tänker till skillnad från om de skulle kryssat i ett färdigt svarsalternativ eftersom man i 

dessa fall inte skulle kunna se anledningen elevernas val, om de blev ledda av svarsalternativen 

och använde uteslutningsmetoder eller om de helt enkelt bara chansade.  

Eftersom syftet med studien var att beskriva elevers uppfattningar kring ett område inom 

fysiken och att undersöka i vilken grad olika uppfattningar existerade valdes således en 

kombination av en kvalitativ och en kvantitativ forskningsansats för att kunna nå syftet samt 
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kunna besvara frågeställningarna. En enkät med öppna frågor (se bilaga 1 och 2) ansågs vara det 

mest passande metoden att basera studien på eftersom en sådan metod minimerar styrning av 

elevernas svar och även för att man med hjälp av denna skulle kunna undersöka svarsfrekvensen 

hos de olika svarskategorierna och inte bara finna olika kategorier. Anledningen till valet att även 

tolka resultatet kvantitativt var den kritik riktad mot kvalitativ undersökning som Bryman (2008, 

s. 599) tar upp och som handlar om att man i en kvalitativ undersökning inte får någon känsla 

för i vilken omfattning en viss uppfattning existerar vilket man då kan komma till rätta med 

genom att även göra en kvantitativ analys. 

Alla frågor i enkäten med undantag för uppgift 8 var konstruerade som öppna frågor vilka 

krävde svar med elevernas egna ord medan fråga 8 istället var en ja eller nej fråga som 

besvarades genom att sätta ett kryss. Den data som samlades in behandlades först genom en 

kvalitativ textanalys för att kunna koda och klassificera elevernas svar. Sedan behandlades den 

även kvantitativt då svarsfrekvensen i de olika kategorierna av svar räknades ut.  

 

De missuppfattningar och svårigheter som tidigare forskning har funnit hos elever inom de 

utvalda aspekterna av materiens partikelnatur och densitet (se kap. 2.3) låg till grund för 

konstruktionen av enkäten i denna studie. Utifrån dessa återanvändes och omkonstruerades 

uppgifter från tidigare studier (se nedan) samt konstruerades nya uppgifter för att täcka in 

materia som bestående av diskreta partiklar med tomrum mellan, partiklarnas konstanta 

inneboende rörelse, om elever spontant använder sig av partiklar då de ska förklara en händelse 

som beror på förändringar på partikelnivå, om de överför makroskopiska egenskaper och 

beteenden till partiklar samt om de har förståelse för densitet på partikelnivå. I tabell 1 finns en 

beskrivning av vad varje uppgift i enkäten som finns i originalversion i bilaga 1 ämnade 

utvärdera. 
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Tabell 1. Tabell över vad enkätens frågor ämnade utvärdera. 

Undersöknings

område 

Uppgift Vad uppgiften ska utvärdera 

Materia består 

av diskreta 

partiklar med 

tomrum 

emellan. 

1. Förståelse för att det är tomrum mellan partiklar i materia, i detta fall i luft. 

3. 
Om de förklarar hur materia i solid respektive flytande form är uppbyggd med 

hjälp av en partikelmodell. 

5. 
Vilken partikelmodell av luft som de har samt förståelse för att det är tomrum 

mellan partiklar i luft (materia). 

7. 
Vilken partikelmodell av vatten som de har samt förståelse för att det är tomrum 

mellan partiklar i vatten (materia). 

Förklaring av 

händelse på 

partikel- eller 

makroskopisk 

nivå. 

1. Om de förklarar komprimering av luft på partikel- eller makroskopisk nivå. 

2. 
Om de förklarar gasexpansion som följd av uppvärmning på partikel- eller 

makroskopisk nivå. 

Partiklar har en 

konstant 

inneboende 

rörelse. 

2. Förståelse för partiklars inneboende rörelse kopplat till temperatur.  

4c. Förståelse för partiklars inneboende rörelse kopplat till temperatur. 

6. Förståelse för partiklars inneboende rörelse i materiens alla faser. 

Partiklars 

egenskaper. 

1. Om de tror att partiklar beter sig som makroskopisk materia. 

2. Om de tror att partiklar beter sig som makroskopisk materia. 

8. Om de ger partiklar makroskopiska egenskaper. 

Densitet på 

partikelnivå. 

4. 
Förståelse för begreppet densitet på partikelnivå och om de förklarar 

densitetsförändring som följd av temperaturändring på partikelnivå. 

9. 
Förståelse för skillnaden mellan ett objekt med hög densitet och ett objekt med 

låg densitet på atomnivå. 

 

Enkäten delades upp i två delar där frågorna 1-4 ingick i den första delen och frågorna 5-9 i den 

andra. Eftersom studien bland annat skulle undersöka om elever spontant använde sig av 

partiklar i deras förklaringar och motiveringar fanns det i den första delen inga ord såsom 

partiklar, molekyler eller atomer nämnda i frågeformuleringarna. Detta var för att undervika att 

eleverna automatiskt skulle bli styrda till att använda sig av partiklar i sina svar. I den andra delen 

fanns dock dessa ord omnämnda eftersom frågorna i den delen inte hade som syfte att utvärdera 

detta. När det gäller uppgiftskonstruktionen togs uppgift 1 och 9 från Skolverket (2005) 

respektive Forbes (2004, s. 100) men justerades genom omformulering. Uppgift 3 togs från 

Margel et al. (2008) och justerades genom omformulering och val av andra ämnen. Uppgift 8 

återanvändes från Nordlab (n.d.) och justerades genom att lägga till påståendena om värme och 

elektricitet eftersom man i tidigare studier funnit att elever har missuppfattningar kring 

konduktivitet hos enskilda isolerade atomer (se kap. 2.3.4). Uppgift 6 togs från Lee et al. (1993) 

och justerades genom omformulering av fråga och genom att lägga till ”trädstam”, ”juice” och 

”sirap”. Dessa tillägg gjordes för att få med material från alla aggregationstillstånd och för att få 

med ett organiskt material så att en eventuell variation i elevernas svar beroende på material och 

aggregationstillstånd skulle kunna upptäckas. Uppgift 2, 4, 5 och 7 nykonstruerades för denna 

studie.  

 

Studien genomfördes med 128 elever från fem stycken klasser fördelade på tre olika 

gymnasieskolor i Jönköpings kommun. Fördelningen mellan könen var 69 killar respektive 59 
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tjejer. Varje klass undervisades av olika lärare i fysik och eleverna hade bakgrund från olika 

högstadieskolor i Jönköpings kommun såväl som från andra kommuner.  Ju större urval man 

arbetar med desto större chans är det är urvalet är representativt för den målgrupp som urvalet 

är hämtat ifrån. I denna studie användes ett så kallat ändamålsurval eftersom det skedde med 

hänsyn till praktiska och ekonomiska aspekter (Befring, 1992, s. 43) på det sätt att endast skolor 

i Jönköpings kommun kontaktades och enkäten delades ut i de klasser där det var praktiskt 

möjligt. 

Ett informationsbrev skickades ut till alla klasser som undersökningen genomfördes i för att 

eleverna och deras föräldrar skulle få information om studien och för att de skulle få chans att 

avstå att delta i den. Informationsbrevet avslöjade inte mer om studiens innehåll än att den 

bestod av en enkät som behandlade ett område inom fysiken. Av de tillfrågade eleverna var det 

endast två av de elever som var närvarande vid undersökningstillfällena som valde att avstå från 

att delta i undersökningen då de inte ville fylla i enkäten eftersom det var frivilligt.  

Innan enkäten delades ut till eleverna genomfördes en pilottest av den med studenter som låg på 

samma nivå som målgruppen för studien och efter lite korrigeringar av enkäten delades den 

sedan ut i gymnasieklasserna. Undertecknad var med vid alla dessa tillfällen och även under 

tiden som eleverna fyllde i enkäten för att se till att allting gick rätt till och för att finnas till 

hands om det skulle dyka upp frågor. Då eleverna avslutat första delen av enkäten lämnades 

denna in i samband med att de fick ut den andra delen. Detta för att de inte skulle kunna gå 

tillbaka och ändra sina svar i första delen då de sett frågorna i den andra.  

 

För att göra resultatet av de öppna frågorna i enkäterna överskådligt behandlades insamlad data 

först kvalitativt då svarskategorier till varje uppgift skapades efter en noggrann genomgång av 

elevernas svar. De likheter och skillnader som fanns i elevernas svar låg till grund för dessa 

kategorier och de formulerades så att varje elevsvar kunde placeras in i någon av kategorierna. 

Vid skapandet av de olika svarskategorierna togs det hänsyn till de riktlinjer som tas upp i 

Bryman (2008, s. 233) för hur kvalitativ data ska kodas. Där säger man att de kategorier man 

skapar inte får överlappa varandra, de ska täcka alla möjliga svar för att allt material ska kunna 

kodas och att det ska finnas klara riktlinjer för hur kodningen för varje uppgift ska gå till så att 

den blir konsekvent (Bryman, 2008, s. 233). I denna studie låg en svarskategorisering som den i 

tabell 2 till grund för kodningen av uppgifterna 1-4 och 9. I flertalet av dessa uppgifter skapades 

även underkategorier för att fler variationer i uppfattningar skulle kunna visas. I uppgift 2 var 

det bara av intresse att se hur eleverna resonerade kring innehållet i ballongen och övriga 

resonemang såsom att ballongen lyfter på grund av att den har lägre densitet än luften bortsågs 

det från i analysen. I uppgift 3 lades ingen vikt vid sådana saker som om eleverna hade rätt antal 
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elementarpartiklar i sina bilder eller om vinkeln mellan syreatomen och väteatomerna var rätt 

eftersom detta inte var väsentligt för syftet med uppgiften. Det gjordes inte heller någon 

djupgående analys av textdelen i uppgiften utan denna användes endast då den behövdes för att 

förtydliga elevens bild.   

Tabell 2. Beskrivning av klassificeringskategorier för uppgift 1-4 och 9. 

Partikel: Eleven använde partiklar på ett godtagbart sätt.  

Partikel med fel: Eleven använde sig av partiklar men gav inte ett fullt godtagbart svar till uppgiften. 

Makroskopisk: Eleven använde inte partiklar men gav ett svar som var korrekt på makroskopisk nivå.  

Makroskopisk med fel: Eleven använde inte partiklar och gav inte heller ett fullt godtagbart svar till 

uppgiften. 

Irrelevant motivering: Eleven visade ingen förståelse för vad uppgiften gick ut på eller för fenomenet/ 

begreppet som skulle förklaras. 

Ej besvarat/vet ej/ingen motivering: Eleven lämnade uppgiften tom eller svarade med ord liknade ”jag vet 

inte”. 

  

Uppgift 5 och 7, vars syfte var att utvärdera hur elever anser att materia i form av luft och vatten 

är uppbyggd, kategoriserades efter elevernas svar och uppgift 6, som handlade om 

partikelrörelse, kategoriserades efter elevernas motiveringar vilket ledde till skilda kategorier för 

de olika ämnena i frågan. I vissa fall var det svårt att avgöra om eleverna hade uppfattningen att 

det var tomrum mellan partiklarna, vilket gjorde att endast de som tydligt använde sig av orden 

tomrum eller vakuum klassificerades som att ha en partikelmodell med tomrum mellan 

partiklarna. I analysen av partikelrörelseaspekten i uppgift 2 och 4c skiljdes svar som använde 

partikelrörelse från svar som inte gjorde det. Underkategorier skapades även när det gäller de 

svar som nämnde partikelrörelse på något sätt.  

Den kvantitativa analysen i denna studie bestod i att svarsfrekvensen för de olika 

svarskategorierna i uppgifterna räknades ut efter att varje elevsvar kodats och placerats i någon 

av dessa. I uppgift 8 krävdes ingen kategorisering eftersom det inte var en öppen fråga så denna 

uppgift behandlades endast kvantitativt. 

 

Validiteten i en studie har att göra med om studien undersöker det som den avser att undersöka 

och reliabiliteten har att göra med om mätningarna är tillförlitliga (Bryman, 2008, s. 149, 151).  

Felkällor som kan ha påverkat resultatet av studien och då även dess reliabilitet är att elever 

misstolkar en uppgift på grund av dess formulering eller av misstag sätter kryss i fel ruta. Det är 

även möjligt att elever inte orkar skriva utförliga svar, hittar på ett svar eller gissar på grund av 

att de inte vet. Användandet av öppna frågor får ofta kritik för att de kan få deltagarna att 

uttrycka idéer och uppfattningar som de kanske inte egentligen har (Gomm, 2004, s. 160). Man 

måste även fråga sig om allt som räknas som samma sak i kodningen av elevernas svar verkligen 

är samma sak. Alltså kan även analysen av elevernas svar påverka reliabiliteten i resultatet också 
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genom att kodningen och klassificeringen av ett svar kanske inte stämmer överens med vad 

eleven haft för intention med sitt svar. Om analysen inte är helt konsekvent så minskar även det 

reliabiliteten.     

För att öka validiteten i denna studie gjordes en noggrann genomgång av tidigare litteratur och 

forskning relaterad till undersökningsområdet och detta för att kunna skapa en enkät med frågor 

som skulle kunna generera sådana data som krävdes för att uppnå syftet med denna studie. För 

att se till att frågorna i enkäten återspeglade det som var väsentligt för studien återanvändes även 

vissa frågor från dessa tidigare undersökningar och material. Studiens validitet ökades även 

genom att en pilotenkät delades ut för att kunna se om frågorna i enkäten kunde utvärdera 

elevers uppfattningar på ett bra sätt, om frågorna var tydligt formulerade så de förstod vad de 

skulle svara på och för att andelen misstolkningar skulle bli så minimal som möjligt. Efter en 

analys av svaren i dessa gjordes några justeringar för att se till att frågorna verkligen utvärderade 

det de hade som intention att göra och på så sätt förbättra enkätens validitet.  

För att öka reliabiliteten krävs det att man studerar frågeställningarna på ett trovärdigt sätt. I 

denna studie fick varken undervisande lärare eller eleverna någon information i förväg om vad 

enkäten skulle utvärdera mer än att det handlade om ett område i fysik. Detta för att läraren inte 

skulle ha möjlighet att förbereda eleverna på enkätens innehåll eller att eleverna själva skulle 

kunna förbereda sig för enkäten på något sätt. För att analysen av enkäterna skulle bli så 

konsekvent som möjligt undersöktes en uppgift i taget för att elevernas svar skulle kunna 

bedömas likvärdigt.  

 

I kvantitativ forskning vill man ofta kunna generalisera resultatet av studien till att gälla även 

utanför det sammanhang som studien genomförts och om det handlar om studier som 

genomförts med frågeformulär vill man kunna säga att resultatet även kan gälla för individer 

utanför deltagarna i undersökningen och inte är unika för den grupp som undersökningen gjorts 

på. För att man ska kunna göra denna generalisering måste man ha ett representativt urval av 

deltagare i studien och för att uppnå detta används vanligtvis ett slumpmässigt urval av deltagare 

till studien. Dock kan inte ens denna metod inte garantera att urvalet blir representativt och man 

får endast ett representativt urval för den population från vilken urvalet skedde vilket strikt 

betyder att man inte kan generalisera längre än till den populationen (Bryman, 2008, s. 156-157).  

Eftersom deltagarna i denna studie endast kommer från fem klasser från tre olika 

gymnasieskolor ska generalisering av resultaten ske med stor försiktighet. Trots att de har 

bakgrund från många olika högstadieskolor så kan lärarens påverkan, som kan vara antingen 

positiv eller negativ, ha stor inverkan på resultaten. Alla de fem klasser som deltog i 
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undersökningen hade dock olika undervisande lärare i fysik. Skulle man ha velat generalisera 

resultaten för att gälla hela Sverige borde skolor ha valts ut slumpvis från hela landet och sedan 

elever slumpvis utifrån dessa. Samma sak gäller om man skulle vilja generalisera för Jönköping 

kommun där alla skolor i studien finns. Ska man vara strikt kan man alltså enligt (Bryman, 2008, 

s. 156-157) inte generalisera resultaten av denna studie längre än att gälla de klasser som ingår i 

studien.   

Då det gäller uppgift 1 i enkäten kom ett tryckfel in i ett antal av enkäterna vilket innebar att den 

korrekta frågeformuleringen endast besvarats av 69 elever. Detta gör att man inte kan dra några 

större slutsatser utifrån denna fråga eftersom underlaget inte är tillräckligt stort. Resultatet från 

de 69 elever som besvarat frågan med rätt formulering kan dock ge en hint om hur ett allmänt 

resultat för de 128 eleverna skulle kunna se ut.   
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I denna studie är det uppgifterna 1, 3, 5 och 7 som ska visa på elevernas uppfattningar kring hur 

materia är uppbyggd. Resultaten på dessa uppgifter finns i sin helhet i kapitel 1.1 i bilaga 3.  

I uppgift 3 ombeds eleverna att med ord och bild beskriva hur aluminium och vatten ser ut vid 

förstoring. Uppgiften har som syfte att avslöja om eleverna överhuvudtaget förstår att materia är 

uppbyggd av atomer/partiklar. Variationen mellan elevernas beskrivningar är stor men av 

resultatet kan man se att det endast är två respektive en elev som inte ger ett svar på partikelnivå. 

Detta tyder på att i stort sett alla elever har en bild av materia som uppbyggd av små partiklar av 

något slag. För aluminium är det vanligast att eleverna använder sig av flera atomer/partiklar i 

sina svar (41 %) där de flesta målar atomer i form av cirklar på täta rader. När det gäller vatten 

är det ungefär lika vanligt att eleverna målar en vattenmolekyl (37 %) som flera vattenmolekyler 

(34 %). En sammanställning av resultatet finns i figur 2 och 3 och en beskrivning av de olika 

svarskategorierna finns i tabell 3 tillsammans med elevexempel. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Svarskategorier för beskrivningar av aluminium på uppgift 3 samt fördelningen mellan 
dessa. 

 

 

 

 

 

Figur 3. Svarskategorier för beskrivningar av vatten på uppgift 3 samt fördelningen mellan dessa. 
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Tabell 3. Beskrivning av de olika svarskategorierna för aluminium och vatten och ett elevexempel 
(beskrivningen cirklar innefattar även prickar). 

Svarskategorier för aluminium Elevexempel Svarskategorier för vatten Elevexempel 

Partikel: En partikel/atom 

Endast en rund cirkel som beskriver 

en aluminiumatom 

 

 Partikel: Flera partiklar 

Flera cirklar som målats glest och i 

oordning. Ett exempel finns med täta 

i oordning och ett med glesa i rader. 

 

 

 

Partikel: Flera partiklar/atomer 

Cirklar på täta rader (ca 50 %). 

Övriga: ex. täta cirklar i ordning; 

glesa cirklar på rader/i oordning; 

partiklar med bindningar i rutmönster 

(en/tre dimensioner). En del beskrev 

gemensamma elektroner i ord.  

 Partikel: En molekyl 

En vattenmolekyl har målats. 

 

 

 

 

 

Partikel: Atomstruktur 

Modell där atomens innehåll mer eller 

mindre tydligt visas. 

 

 Partikel: Flera molekyler 

Mer än fyra femtedelar målar dem 

glest och i oordning dock finns 

exempel då de sitter ihop eller är i 

rader. 

 

 

Partikel: Atomstruktur + arrangering 

Modell som visar atomkärnorna med 

gemensamma elektroner. Vanligast 

med kärnor på rader men förekom 

också utan rader. Ett par elever hade 

arrangerat atomer packade i skivor. 

 Partikel: Atomstruktur 

Modell där vattenmolekylens innehåll 

mer eller mindre tydligt visas. 

 

Makroskopisk 

En bild med långa stänger och en bild 

av en bit aluminium med luftbubblor. 

 Partikel- Atomstruktur + arrangering 

Vattenmolekylens innehåll visas och 

en elev visar vattenmolekylerna som 

spridda och en annan som nära 

varandra (dock inte hopsatta). 

 

  Makroskopisk 

Målat som en pöl. 

 

I tidigare forskning finner man många olika uppfattningar som elever har då det gäller hur 

materia är uppbyggd. Dessa kan sammanfattas i följande fem kategorier:   

a) Kontinuerlig modell utan partiklar 

b) Kontinuerlig modell med partiklar i en substans 

c) Kontinuerlig modell med partiklar tätt packade 

d) Kontinuerlig modell med andra saker mellan partiklarna 

e) Diskontinuerlig modell med partiklar och vakuum mellan dem 

Den kontinuerliga modellen utan partiklar är knappt existerande i denna studie. I uppgift 3 visar, 

som tidigare nämnt, att alla elever som har besvarat frågan utom två respektive en har en 

partikelmodell av hur både aluminium och vatten är uppbyggt. Precis som i denna studie fann 

även Pereira och Pestana (1991) att det är ovanligt med makroskopiska modeller av vatten 

medan både Harrison och Treagust (2002), Johnson (1998) och Lee et al. (1993) nämner att 

många elever har en uppfattning av materia som ett kontinuerligt medium snarare än en samling 

partiklar. I de sistnämnda studierna är de deltagande eleverna dock något yngre än i denna studie 

vilket gör att de inte är fullt jämförbara eftersom man i bland annat Holding (1987, s. 251, 264) 
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skriver att elevers uppfattningar ändras när de blir äldre. Vilken materiemodell de elever har som 

inte har besvarat frågan går inte att avgöra men man kan resonera kring det. Andelen elever som 

inte besvarat frågan då det gäller aluminium är drygt en fjärdedel (27 %) av alla elever till skillnad 

från för vatten där det är 9 %. En bakomliggande faktor till detta skulle kunna vara att 

vattenmolekylens utseende är mycket mer välbekant för eleverna och att de har stött på den 

många gånger och i många sammanhang, vilket gör att den blir lätt att skissa upp. De har 

däremot troligtvis inte stött på en bild av hur aluminium är uppbyggt lika ofta och även om de 

har en partikelmodell av aluminium kan de vara osäkra på hur de ska måla denna, vilket gör att 

de avstår från att besvara uppgiften. Hade de haft en makroskopisk bild av aluminium skulle de 

troligtvis inte haft några större problem att rita en bild, vilket man kan se som ett tecken på att 

även de som inte besvarar uppgiften har en partikelmodell men helt enkelt inte vet hur de ska 

måla den. 

När det gäller den kontinuerliga modellen med partiklar i en substans som omnämns i studier av 

Johnson (1998), Lee et al., (1993), Novick och Nussbaum (1981), Nussbaum och Novick (1992), 

Smith et al. (2006, s. 90) och Taber (2003) så går den att finna i flera uppgifter. I uppgift 7 finns 

det elever som har uppfattningen att vattenmolekyler är omringade av luft (9 %). I uppgift 3 kan 

man även finna att sju elever beskriver det antingen som att vattenmolekyler flyter/simmar runt, 

vilket tyder på att de anser att det finns någon sorts substans som vattenmolekylerna rör sig i, att 

de rör sig i vattnet eller att de rör sig fritt i en gemensam substans. Man kan alltså av detta se att 

en liten andel elever verkar vara av den uppfattningen att molekyler och atomer finns i en 

substans snarare än bygger upp substansen. Liknande uppfattning återfinns hos två elever när 

det gäller aluminium då en elev skriver att aluminiumjoner flyter runt i en vätska och den andra 

att alla aluminiumatomer flyter tillsammans. Även i uppgift 6 kan man finna samma sorts 

resonemang där sex stycken elever beskriver att molekyler i vätska flyter omkring, gungar runt i 

vätskan eller rör sig i innehållet. 

Den kontinuerliga modellen med partiklar tätt packade som omnämns i Forbes (2004), Lee et al. 

(1993), Novick och Nussbaum (1981), Nussbaum (1985), Pozo & Gómez Crespo (2005) och 

Taber (2003) går att finna i svaren på uppgift 5 där eleverna skulle svara på om det finns något 

mellan gaspartiklarna i luft och i så fall vad. Resultatet visar att 7 % av eleverna anser att 

luftpartiklar ligger så tätt packade att det inte finns något mellan dem. I uppgift 7 handlar det 

istället om vatten och om eleverna anser att det som finns mellan vattenmolekylerna i vatten. 

Resultatet visar att det även här är 7 % som är av liknande uppfattning då de svarar att det finns 

ännu fler vattenmolekyler mellan vattenmolekylerna eller att de egentligen sitter ihop.  

När det gäller den kontinuerliga modellen med andra saker mellan partiklarna som omnämns av Lee et 

al. (1993), Nussbaum (1985), Novick och Nussbaum (1978, 1981), Nussbaum och Novick 
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(1982), Pozo och Gómez Crespo (2005) och Taber (2003)  går även den uppfattningen att finna 

i uppgift 5 där 9 % av eleverna anser att det finns andra partiklar eller ämnen mellan luftens 

molekyler såsom damm, föroreningar och vatten. Även i uppgift 7 återfinns denna uppfattning 

då ungefär lika stor andel (11 %) av eleverna anser att det finns luft eller andra partiklar mellan 

vattenmolekylerna i vatten. Det är en god överensstämmelse mellan det man i tidigare studier 

funnit att elever placerar mellan partiklar och resultatet i denna studie. 

Det finns även elever som har en diskontinuerlig modell med partiklar och tomrum mellan dem eftersom 

elever både i uppgift 5 och 7 (20 % respektive 39 %) på ett tydligt sätt visar att de anser att det 

är tomrum mellan partiklar i luft respektive vatten. I studien av Novick och Nussbaum (1981) 

var det 37 % av eleverna i senior high school som ansåg att det är tomrum mellan partiklar i gas. 

Jämför man detta med resultatet från uppgift 5 i denna studie som behandlar partiklar i gas (luft) 

ser man att det är en femtedel i denna studie och nästan två femtedelar i studien av Novick och 

Nussbaum (1981). Skillnaden kan bero på tolkningen av svaren i denna studie då det i vissa fall 

är svårt att avgöra om eleverna anser att det är tomrum mellan partiklarna eller inte. Ett exempel 

på detta är då eleverna svarar att det inte är något emellan partiklarna på grund av att de byter 

plats hela tiden. En intressant iakttagelse då det gäller resultaten i uppgift 5 och 7 är att det är 

nästan dubbelt så många elever som anser att det är tomrum mellan partiklarna i vatten i 

jämförelse med hur många som anser att det är tomrum mellan partiklarna i luft. Man hade 

kanske kunnat förvänta sig att resultatet skulle vara det omvända eftersom luft är ett mindre tätt 

packat medium men istället för att placera tomrum mellan partiklarna i luft anser många att det 

finns andra partiklar såsom smuts, damm, föroreningar mellan luftpartiklarna. Så en anledning 

till skillnaden mellan fråga 5 och 7 är att fler elever placerar andra partiklar mellan 

luftmolekylerna än mellan vattenmolekylerna. 

Då det gäller just tomrummet mellan partiklar hade eleverna chans att visa sin förståelse för 

detta även i uppgift 1, där eleverna skulle avgöra om en spruta med luft kunde tryckas ihop och i 

så fall med hur mycket. Av resultatet kan man se att två tredjedelar (59 %) av eleverna anser att 

man inte kan pressa ihop sprutan alls, vilket de allra flesta motiverar med att luften då inte har 

någonstans att ta vägen. Detta tyder på att de inte har en klar bild av att det är ett stort tomrum 

mellan partiklarna i luft. I denna uppgift kan man inte heller avgöra om de elever som svarar nej 

har en modell av luft med eller utan partiklar eftersom deras motiveringar är på makroskopisk 

nivå. Om de skulle ha en partikelmodell så skulle två möjliga förklaringar till varför de svarat nej 

kunna vara antingen att partiklarna är så tätt packade och att det är därför man inte kan trycka 

samman luften eller att de anser att det existerar något annat mellan partiklarna. Dessa 

förklaringar är mycket troliga eftersom de båda uppfattningar finns att finna i andra uppgifter.  
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Bland de övriga 39 % som anser att man kan pressa ihop luft är det svårt att avgöra om de har 

en uppfattning att det är tomrum mellan partiklarna, och att det är därför man kan pressa 

samman luften, eller om de till exempel tror att det är partiklarna i sig som minskar i volym, 

eftersom endast två elever har använt sig av en förklaring på partikelnivå. De flesta har istället 

endast motiverat sitt svar med att luft/gas kan tryckas ihop. Sammanfattningsvis ger alltså inte 

uppgift 1 mycket information kring om eleverna har en partikelmodell av luft där det är tomrum 

mellan partiklarna.  

Resultatet i uppgift 1 kan jämföras med det man finner i en liknande fråga använd i en 

utvärdering av gymnasieelevers naturvetenskapliga begreppsförståelse gjort av Skolverket (1995). 

Där fann man att ca två tredjedelar (63 %) av eleverna i årskurs ett på naturvetenskaplig linje 

ansåg att sprutan går att trycka ihop (Skolverket, 1995). Skillnaden mellan detta resultat och 

resultatet i denna studie är mycket stor och en trolig orsak till detta är att en relativt stor andel av 

eleverna i Skolverkets studie ansåg att den endast går att skjuta ihop någon millimeter och detta 

svar är inte vanligt förekommande i denna studie. En annan orsak kan vara att det faktum att det 

på denna uppgift endast är 69 svar vilket ökar osäkerheten i resultatet. 

Om man sammanfattar resultatet då det gäller elevers materiemodell så använder sig i stort sett 

alla elever av en partikelmodell då de ska beskriva materia men andelen elever som har en 

partikelmodell med tomrum mellan partiklarna är däremot betydligt mindre. I resultatet av 

denna studie kan man även finna elever som representerar de olika partikelmodeller som tidigare 

studier har funnit.   

 

I denna studie är det uppgifterna 2, 4c och 6 som ska utvärdera hur elever uppfattar 

molekylrörelse. Ett fullständigt resultat för dessa uppgifter går att finna i kapitel 5.2 i bilaga 3.  

I uppgift 6 ska eleverna visa om de har förståelse för att partiklar i alla materiens faser har en 

inneboende rörelse genom att avgöra om molekyler i olika ämnen och faser rör sig. Resultatet 

visar att drygt en tredjedel (35 %) av alla elever har uppfattningen att molekyler alltid rör sig 

oberoende av vilken substans det är och i vilken fas substansen befinner sig i. Många av dessa 

nämner att molekylerna rör sig så länge substansens temperatur är över absoluta nollpunkten 

och en del nämner även att de rör sig olika mycket beroende på fastillstånd. Denna andel 

stämmer väl överens med de 40 % som representerar hur många av eleverna i senior high school 

som hade internaliserat idén om partiklars inneboende rörelse i studien av Novick och 

Nussbaum (1981).  

Av resultatet i uppgift 6 (se tabell 4) kan man även se att procentsatserna för om eleverna anser 

att molekyler rör sig är högst för substanserna i gasform (97 % respektive 88 %) där alltså drygt 
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en tredjedel ger som förklaring att molekyler alltid är i rörelse och drygt en tredjedel (35 %) 

svarar att de alltid rör sig i luft/gas. Nästan alla elever anser att luftmolekyler i luft när det blåser 

rör sig men redan då det gäller luft när det är vindstilla sjunker andelen elever som svarat ja. 

Resultatet är liknande för substanserna i flytande form (89 % respektive 85 %) och förutom den 

dryga tredjedel som anser att molekyler alltid rör sig är det nästan en tredjedel (29 %) som svarar 

att molekyler alltid rör sig i substanser i flytande form.  

När det gäller substanserna i fast form är det dock betydligt fler elever som inte har förståelse 

för att partiklarna rör sig. Mindre än hälften av eleverna anser att molekylerna rör sig i en sten 

och hos de som anser att de är stilla är den vanligaste motiveringen att stenen är i fast form 

vilket gör att de inte kan röra sig. Då det gäller trädstammen är det drygt två tredjedelar av 

eleverna som anser att molekylerna rör sig. Förutom den dryga tredjedelen som anser att 

molekyler är i ständig rörelse är det cirka en femtedel (22 %) av eleverna som anser att 

molekylerna i ett träd rör sig på grund av att det är levande, att det växer och att det sker 

kemiska reaktioner i det. Den vanligaste motiveringen till att de inte rör sig är precis som för 

stenen att trädstammen är i fast form, vilket en femtedel av alla elever svarar. Detta resultat 

tyder på att elever har svårast att föreställa sig den konstanta inneboende rörelsen i fast form 

vilket man även fann i Lee et al. (1993) och Boz (2006). 

Tabell 4. Resultat för uppgift 6 där eleverna ska avgöra om molekylerna i ett visst medium rör sig eller inte. 

Svarsalternativ/Deluppgifter Luft då 

det blåser 

Luft då det 

är vindstilla 

En sten En trädstam Juice Sirap 

Ja 97 % 88 % 41 % 68 % 89 % 85 % 

Nej 3 % 6 % 45 % 24 % 7 % 10 % 

Inget svar/Vet ej/Oklart 1 % 5 % 5 % 9 % 5 % 6 % 

 

Det finns alltså många elever som inte visar förståelse för att molekyler är i konstant rörelse 

oberoende av fastillstånd hos den substans de ingår i men som ändå anser att de rör sig i 

substanserna i gas- och flytande form. Det är svårt att avgöra om dessa elever har förståelse för 

att rörelsen är inneboende i dessa faser eller om anledningen till att de ger molekylerna rörelse 

snarare är precis som man fann i studien av Pozo och Gómez Crespo (2005) ett resultat av en 

projektion av egenskaper från den observerbara världen. Eleverna anser då att molekylerna rör 

sig eftersom själva substansen som atomerna bygger upp rör sig, såsom att molekylerna i en 

vätska rör sig för att vätskan i sig är rörlig. I vissa fall i denna studie är det tydligt att det är en 

projektion då eleverna motiverar rörelsen med att externa krafter verkar på dem som till 

exempel att molekylerna i vind rör sig för att vinden blåser på dem, en uppfattning som man 

även fann i Lee et al. (1993). Det blir dock mer svårtolkat då elever ger motiveringar i stil med 

att molekyler alltid rör sig i luft/gas och vätskor.  
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Figur 4. Resultat på uppgift 2 med hänsyn till om eleverna använder partikelrörelse då de ska beskriva 
vad som händer med innehållet i en heliumfylld ballong som värms. 

Om projektionsresonemanget stämmer, ger det en förklaring till varför andelen elever som anser 

att molekylerna rör sig i solid form är lägre. Detta eftersom substanser i solid form inte är rörliga 

”i sig själva” på samma sätt som substanser i gas- och vätskeform är. Man kan även tänka sig att 

det är elevernas tolkning av uttrycket ”rör sig” som gör att andelen elever som anser att 

molekylerna i fast form rör sig är lägre än för de andra aggregationstillstånden. Eftersom 

molekyler i fast form inte byter plats med varandra utan istället vibrerar kring sin position skulle 

en del elever eventuellt kunna anse att det inte är att röra sig.  

En annan intressant iakttagelse är att resultatet även skiljer sig ganska markant mellan 

substanserna i fast form. Andelen elever som anser att partiklarna rör sig i en sten är 41 % 

medan andelen som anser att de rör sig i ett träd är 68 %. Skillnaden kan bero på det faktum att 

många elever anser att partiklarna rör sig i ett träd på grund av att det är ”levande” till skillnad 

från en sten som inte är levande. Detta stöds av att drygt en femtedel (22 %) av alla elever ger 

motiveringar liknande att ”trädet är levande/organiskt” till varför partiklarna i ett träd rör sig. 

Dessa elever motsvarar ganska mycket av skillnaden mellan andelen som anser att partiklar rör 

sig i en sten respektive ett träd. Man kan alltså ana att andelen elever som motiverar trädets 

partiklars rörelse med att trädet är levande svarar att stenens partiklar inte rör sig. Detta innebär 

i så fall att inte heller dessa elever har internaliserat partiklars konstanta och inneboende rörelse 

eftersom de kopplar ihop det med att en substans i fast form måste vara ”levande” för att dess 

partiklar ska röra sig. 

I uppgift 2 ska eleverna visa om de har förståelse för att partiklar har en inneboende rörelse 

genom att beskriva vad som händer med innehållet i en helimumfylld ballong som värms. Som 

man kan se i figur 4 är det totalt 42 % av eleverna som använder sig av att gasmolekylerna rör 

sig i sina förklaringar men bland dessa finns det elever som anser att de inte rör sig eller rör sig 

mycket lite innan uppvärmning. Det är dock en stor majoritet av de elever som använder sig av 

partikelrörelse som verkar ha en uppfattning om att gasmolekyler är i ständig rörelse.  
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Figur 5. Resultat på uppgift 4c med hänsyn till om eleverna använder partikelrörelse då de ska 
beskriva vad som händer med densiteten hos järn som värms. 

Även i uppgift 4c ska eleverna visa om de har förståelse för partiklars inneboende rörelse genom 

att svara på vad som händer med densiteten hos järn som värms samt motivera sitt svar. 

Resultatet för uppgiften då det gäller partikelrörelse kan ses i figur 5 som visar att en femtedel av 

eleverna nämner partikelrörelse i sina svar. De flesta av dem finns i kategorin som anser att 

densiteten minskar men det finns även några i den gruppen som anser att densiteten ökar. Precis 

som i uppgift 2 är det många som är av den uppfattningen att atomerna inte börjar röra sig 

förrän uppvärmningen, vilket gör att ungefär hälften av eleverna som använder sig av 

partikelrörelse verkar ha en uppfattning om att atomerna både är i ständig rörelse och att denna 

ökar med ökande temperatur. 

 

 

 

 

 

 

Då det gäller uppgifterna 2 och 4c är det en minoritet av eleverna som spontant använder 

partikelrörelse i sina beskrivningar. Det är dock en stor skillnad mellan de som gör det i uppgift 

2 (42 %), där substansen är helium, och de som gör det i uppgift 4c (20 %), där substansen är 

järn. Att det är mer än dubbelt så många som använder sig av partikelrörelse då det gäller helium 

är ännu till tecken på att elever har svårare att förstå partikelrörelse i fasta substanser.  

Lee et al. (1993) fann i sin studie att även om elever förstod förhållandet mellan partikelrörelse 

och värme så ansåg en del av dessa att molekyler inte börjar röra sig förrän substansen blir 

uppvärmd. Alltså hade de elever som ansåg att partiklarna inte börjar röra sig förrän vid 

uppvärmningen troligtvis inte full förståelse för att partiklar har en konstant inneboende rörelse. 

Även i denna studie finner man, precis som tidigare nämnt, elever som anser att partiklarna inte 

börjar röra sig förrän vid uppvärmningen. Då det gäller andelen elever som i uppgift 2 och 

uppgift 4c använder partikelrörelse och som även visar att de har förstått att den är konstant och 

inneboende ser man en markant skillnad då den är 84 % respektive 16 %. Även detta är en 

signifikant skillnad vilket är ännu ett tecken på att det är svårare för elever att förstå den 
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inneboende molekylrörelsen i en substans i fast form än en substans i gasform då substansen i 

uppgift 2 är helium och substansen i uppgift 4c är järn.  

En sammanfattning av resultatet då det gäller aspekten ”partiklars inneboende rörelse” är att en 

minoritet av eleverna (35 %) anser att partiklar, oavsett vilken fas materien befinner sig i, är i 

ständig rörelse och detta är ett av flera tecken som visar på att det är i den solida fasen som 

elever har svårast för att föreställa sig molekylrörelse.  

 

I denna studie är det uppgifterna 1 och 2 som ska visa om eleverna spontant använder en 

partikelnivå då de ska förklara olika händelser. I kapitel 5.3 i bilaga 3 finns en fullständig 

sammanställning av resultaten på dessa frågor med hänsyn till detta delområde.   

Uppgifterna 1 och 2 beskriver en händelse där partiklar ingår i den fysikaliska förklaringen på 

något sätt och ett av syftena med dessa uppgifter är att se om eleverna spontant använder sig av 

en förklaringsmodell på partikelnivå då de beskriver händelsen. Av resultatet för uppgift 1 kan 

man se att endast 3 % av eleverna använder sig av partiklar i sina motiveringar till varför sprutan 

kan eller inte kan tryckas ihop. Dessa har även svarat ja på frågan. Detta resultat skiljer sig 

markant mot uppgift 2 där en mycket större andel (55 %) använder sig av partiklar på något sätt 

för att beskriva varför en ballong fylld med heliumgas ökar i volym då den värms. Resultatet för 

uppgift 2 kan ses i figur 6 och i tabell 5 finns även en beskrivning av vilka sorts förklaringar som 

går in under de olika svarskategorierna. 

  

 

 

 

 

 

Figur 6. Svarskategorier för uppgift 2 där eleverna ska beskriva vad som händer med innehållet i 
en heliumfylld ballong som värms samt fördelningen mellan dessa. 

 

 



 

   32 

 

Tabell 5. Svarskategorier för uppgift 2. 

Svarskategorier 

Partikel: Gasmolekylerna rör sig mer och fortare och då ökar avståndet mellan dem.  

Partikel (endast i ord): Gasmolekylerna rör sig mer och fortare och då ökar partikelavståndet. 

Partikel med fel: Partiklarna börjar röra sig först vid uppvärmning; hänvisar till att ökad partikelrörelse 

gör att trycket mot ballongen ökar istället den ger ökat partikelavstånd; ökat partikelavstånd men inte 

att det beror på ökad partikelrörelse; heliumatomerna expanderar då de värms; ojämn fördelning av 

atomerna/ojämn utvidgning av ballongen. 

Makroskopisk: Helium tar mer plats då det värms upp/gasen expanderar. 

Makroskopisk med fel: T.ex. ojämn fördelning av helium/ojämn utvidgning av ballongen 

 

Eftersom både uppgift 1 och 2 behandlar en substans i gasform (luft i uppgift 1 och gasen 

helium i uppgift 2) och på så sätt liknar varandra, borde skillnaden i hur många som använder en 

partikelnivå i sina förklaringar inte vara så stor. En eventuell anledning till skillnaden finner man 

i att det endast är 39 % av eleverna som anser att sprutan kan tryckas samman i uppgift 1. Om 

man inte anser att sprutan kan tryckas samman något har man inte en klar partikelmodell av luft 

och följaktligen används inte heller en partikelnivå i motiveringen. Att sen så stor del av de som 

har svarat att den kan tryckas samman använder en makroskopisk nivå i sin motivering skulle 

kunna bero på sättet som frågan ställs på. Frågeformuleringen är sådan att det inte krävs att man 

beskriver händelsen, vilket skulle kunna vara anledningen till att motiveringarna inte går på 

djupet. Hade man istället bett eleverna förklara vad som händer med luften i sprutan om man 

försöker trycka den samman så hade man möjligtvis fått se ett annat resultat. Detta tyder på att 

sättet som en fråga ställs på är avgörande för om en elev ger ett svar på makroskopisk eller 

partikelnivå.    

Frågeformuleringen är även avgörande på fler sätt. Abraham et al. (1994) fann att förklaringar på 

partikelnivå är ovanliga om inte en hint om partiklar, molekyler eller atomer ges i 

frågeformuleringen. Till exempel var andelen i deras studie då det gäller om elever använde 

partiklar då de förklarade isens konstanta temperatur vid smältning 6 % i klass elva (elevers ålder 

jämförbar med åldern på eleverna i denna studie). Detta resultat kan jämföras med resultatet för 

fråga 1 i denna studie som visserligen beskriver ett annat fenomen men som också har som syfte 

att utvärdera om elever använder sig utav partiklar i sina förklaringar eller inte. Man finner då att 

resultaten stämmer mycket väl överens eftersom 3 % av eleverna i denna studie använder en 

förklaring på partikelnivå då de ska förklara om en helt tät spruta fylld med luft kan tryckas ihop 

något eller inget alls.  

Ser man dock till uppgift 2 är procentsatsen mycket högre då drygt hälften av alla elever (55 %) 

använder sig av partiklar i sina förklaringar och i detta fall stämmer resultaten inte alls överens 

med vad Abraham et al. (1994) rapporterar. Anledningen till den stora skillnaden mellan uppgift 

1 och 2 kan förutom resonemanget som förs ovan även vara osäkerheten i resultatet i uppgift 1 

som följer av ett lägre svarsunderlag. Det kan även bero på att uppgift 2 är mer bekant för 
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eleverna, att de har stött på likande exempel tidigare då de arbetat med till exempel värmelära. 

De har då troligtvis delgetts en förklaring av fenomenet på partikelnivå och följaktligen blir även 

deras egen förklaring på partikelnivå. I uppgift 1 däremot, som visar på en situation som 

eleverna kanske inte sett tidigare, krävs det att de använder sig av de kunskaper de eventuellt 

besitter för att finna en förklaring och inte bara återge en. Om de då inte har ett naturligt 

partikeltänkande kommer inte heller deras motivering att vara på partikelnivå. Att återge en 

förklaring till något man sett tidigare blir en lättare uppgift för eleverna än att använda 

kunskaper de besitter för att förklara en ”ny” situation.  

För att sammanfatta resultatet kring delområdet att förklara på partikelnivå så kan man se att fler 

använder sig av partiklar då de får en hint om det i frågeformuleringen och att det beror på 

uppgiftens innehåll samt om eleverna är bekant med situationen som beskrivs om de svarar med 

partiklar eller inte då de inte får någon hint om det.  

 

Huvudfrågan för att utvärdera om elever överför makroskopiska egenskaper och beteenden hos 

makroskopiska substanser till dess partiklar är i denna studie uppgift 8 men även i uppgift 1 och 

2 kan elevers missuppfattningar kring detta upptäckas. Ett fullständigt resultat på dessa uppgifter 

finns i kapitel 5.4 i bilaga 3. 

I uppgift 8 ska eleverna visa om de ger partiklar makroskopiska egenskaper genom att avgöra 

om ett antal påståenden om en kopparatom är sanna eller falska. Sammanställningen av 

resultatet ses i tabell 6 och 7 och det visar att vissa påståenden om en kopparatom är mer utsatta 

för missuppfattningar än andra.  

Tabell 6. Antal elever som svarat rätt på de sanna påståendena om en kopparatom. 

Sanna påståenden Andel 

En kopparatom har tyngd 95 % 

En kopparatom har volym 98 % 

En kopparatom är materia 93 % 

Tabell 7. Antal elever som svarat rätt på de falska påståendena om en kopparatom. 

Falska påståenden Andel 

En kopparatom kan plattas ut 86 % 

En kopparatom har samma färg som koppar 66 % 

Då ett koppartak ärgar och blir grönt blir också en kopparatom i taket grön 86 % 

Då koppar upphettas och smälter bli en kopparatom också mjuk och smälter 91 % 

En kopparatom leder värme 14 % 

En kopparatom leder elektricitet 25 % 

 

Då det gäller atomens form och storlek nämner Harrison och Treagust (2002) och Talanquer 

(2004) att elever anser att atomen i en substans är formbar om substansen i sig är formbar och 

Kind (2004) och Nussbaum (1985) nämner förutom detta missuppfattningen att atomer kan 
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expandera och kontrahera. Dessa uppfattningar finner man dock inte i någon stor utsträckning i 

denna studie då 86 % av eleverna anser att påståendet i uppgift 8, att man kan platta ut en 

kopparatom, är falskt. Missuppfattningar kring atomens form och storlek kan även hittas i 

uppgift 2 då en förklaring till ballongens expandering kan vara att gasmolekylerna expanderar 

vid uppvärmning men det är endast ett fåtal elever som ger det som förklaring. Man kan dock 

inte veta hur de som använde sig av en makroskopisk förklaringsmodell ställer sig till detta och 

därför kan man bara konstatera att missuppfattningen existerar men inte i vilken grad. I uppgift 

4c finner man även tre elever som nämner att järnatomer expanderar då järn värms som en 

delförklaring till vad som händer med densiteten hos järn då det värms.  

Nussbaum (1985) nämner även missuppfattningen att atomer kan smälta. Denna 

missuppfattning existerar även bland eleverna i denna undersökning om än i mycket liten grad 

då 91 % av eleverna anser att påståendet om att en kopparatom kan bli mjuk och smälta då 

koppar upphettas och smälter är falskt. 

När det gäller färg på atomen är resultatet spretigt och det verkar som att elever skiljer mellan att 

ha färg och att ändra färg. Detta grundas i att en stor majoritet (86 %) av eleverna säger att 

atomen inte blir grön då koppar ärgar vilket skiljer sig mot resultatet av hur många det är som 

svarar att atomen inte har kopparfärg (66 %). Både Forbes (2004), Kind (2004) och Talanquer 

(2004) nämner att elever tilldelar atomer en färg och i studien av Albanese och Vicentini (1997) 

var det 80 % av de tillfrågade eleverna i olika grupper upp till 18 års ålder som gav atomer färg. 

Detta resultat skiljer sig från det man finner i denna studie. Man skulle kunna tänka sig att en 

faktor som leder till detta är att det finns de elever i denna studie som anser att kopparatomen 

har en annan färg än kopparfärg.  Denna kategori av elever kan dock inte spåras men det är 

möjligt att andelen som tilldelar kopparatomen färg skulle öka om påståendet i stället hade varit 

formulerat ”En kopparatom har färg”.  

Resultatet kring om elever ger makroskopiska egenskaper till partiklar tyder på att de flesta 

elever anser att en atom har fasta egenskaper som inte kan förändras. Detta finner man stöd för 

i skillnaden mellan andelen elever som anser att en kopparatom har kopparfärg och att en 

kopparatom blir grön då koppar ärgar. Det är mycket få elever som anser att det senare 

påståendet stämmer medan så mycket som en tredjedel av eleverna anser att kopparatomen har 

kopparfärg. Resonemanget stöds även av resultatet då det gäller andra påståenden då, precis som 

tidigare nämnt, få elever som tror att en kopparatom kan platts ut, bli mjuk eller smälta, vilket 

skulle förändra atomen. 

Forbes (2004) skriver även att en del elever anser att enskilda atomer är konduktiva. Detta stöds 

starkt av denna undersökning eftersom resultaten visar att endast 14 % respektive 25 % anser att 

påståendena om att en enskild kopparatom leder värme och elektricitet är falska vilket innebär 
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att 86 % respektive 75 % anser att de är konduktiva. Anledningen till detta kan vara att eleverna 

inte har en klar uppfattning om hur ledning går till och därför överför de substansens 

egenskaper till dess atomer. Att så mycket som tre fjärdedelar av eleverna anser att isolerade 

enskilda atomer leder elektricitet i denna undersökning kan jämföras med resultatet i studien av 

Ben-Zvi et al. (1986) där motsvarande siffra i kontrollgruppen är 70 % av eleverna och man ser 

då att dessa båda resultat stämmer mycket väl överens med varandra.  

Sammanfattningsvis kan man alltså finna att eleverna i denna studie tenderar att ge partiklar 

vissa makroskopiska egenskaper där konduktivitet är den mest vanliga. Det verkar som om de 

anser att atomerna har fasta egenskaper och att de inte kan förändras såsom ändra färg eller 

form. 

 

I denna studie är det uppgifterna 4a, 4b, 4c och 9 som ska visa på om eleverna har förståelse för 

densitet på en partikelnivå. En fullständig sammanställning av resultatet på dessa uppgifter finns 

i kapitel 5.5 i bilaga 5. 

Hawkes (2004) och Forbes (2004) skriver att många elever endast ser på densitet som resultatet 

av en aritmetisk beräkning där man dividerar massa med volym och i denna studie finner man 

att totalt en femtedel av alla elever definierar densitet just bara med dess formel medan totalt en 

fjärdedel använder partiklar i sin förklaring av vad densitet är. Av resultatet i uppgift 4a kan man 

dra slutsatsen att de flesta elever ger en godtagbar förklaring till vad densitet är (84 %) men det 

är inte många av dessa som dessutom ger den på partikelnivå (24 %) (se figur 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Fördelning av svar på uppgift 4a där eleverna ska definiera begreppet densitet. 

De elever som använder partiklar i sina förklaringar hänvisar till täthet mellan partiklar/hur tätt 

partiklar är packade till skillnad från de elever som använder sig av en makroskopisk förklaring 
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och antingen bara använder ordet täthet eller hänvisar till täthet i materialet/substansen. 

Felaktigheter som finns i elevernas beskrivningar består utav att en del elever vänder på 

förhållandet mellan massa och volym, skriver det som massa per area eller längd, tyngd per 

volym eller viktenhet/kiloenhet. Några beskriver det även som hur många atomer det finns i 

ämnet. 

Flera av de som använder en makroskopisk förklaring eller en förklaring med bara formel i 

uppgift 4a ger dock ett svar på partikelnivå i uppgift 4b eftersom totalt en tredjedel av eleverna 

använder sig av partiklar i sina förklaringar i denna uppgift. Bland dessa finns det dock en liten 

andel som ger felaktiga förklaringar vilket gör att totalt 62 % av eleverna ger en godtagbar 

förklaring på partikelnivå (se tabell 8). Det är fler elever som ger tätheten mellan atomerna som 

anledning (32 %) till att densiteten är olika i olika ämnen än de som ger atommassan som 

anledning (10 %) och det är bara 9 % av alla elever som ger båda dessa som motivering.   

Tabell 8. Svarskategorier för elevers beskrivningar i uppgift 4b och 9 där eleverna ska beskriva 
densitetsskillnader samt fördelningen mellan dessa. 

Kategori/Uppgift 4b 9 

Partikel 62 % 73 % 

Partikel med fel 3 % 4 % 

Makroskopisk 17 % 3 % 

Makroskopisk med fel  5 % - 

Irrelevant svar 8 % 7 % 

Inget svar 5 % 13 % 

 

En anledning till att fler elever ger svar på partikelnivå i uppgift 4b kan vara den tendens att 

många elever spontant inte använder en partikelnivå då de ska förklara/definiera olika fysiska 

fenomen/begrepp vilket man bland annat funnit i studien av Abraham et al. (1994) och som 

man även i denna studie kan se då det gäller uppgift 1 och 2 (se kapitel 5.3) men att de 

egentligen har kunskap om densitet på partikelnivå och att de plockar fram denna då uppgiften 

mer tydligt söker efter den.  

Jämför man resultaten mellan uppgift 4b och 9 som i stora drag är samma uppgift men som 

skiljer genom att eleverna uppmanas att använda en atomnivå i uppgift 9 ser man, vilket visas i 

tabell 8, att det är en skillnad mellan hur många som totalt använder sig av en partikelnivå i 

uppgift 9 (77 %) och hur många som gör det i uppgift 4b (62 %). Andelen som använder 

partikelförklaringar men som på något sätt är felaktiga är likvärdiga i de båda uppgifterna (3 % 

respektive 4 %) vilket tyder på att det finns de elever som spontant inte använder sig av partiklar 

i uppgift 4b även om de har förståelse för skillnaden mellan hög och låg densitet på atomnivå, 

vilket de sedan visar i uppgift 9. 

Forbes (2004) fann även att elever inte tänkte på partikelnivå då de förklarade materiens 

beteende med hänsyn till densitet och i denna studie finner man att totalt 41 % av alla elever 
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använder sig av en beskrivning på partikelnivå då de motiverar vad som händer med densiteten 

hos järn som värms (se tabell 9). I denna procentsats ingår både de som anser att densiteten ökar 

och minskar såväl som att den förblir oförändrad. Denna andel är avsevärt mycket mindre än 

hur många som använder partikelnivå i uppgift 4b och 9 och räknar man endast de som ger ett 

korrekt svar på partikelnivå sjunker siffran till drygt en fjärdedel (27 %). Av resultatet kan man 

även se att det endast är knappt hälften (46 %) av alla elever som svarar att densiteten blir lägre 

och även ger en godtagbar förklaring till detta. Detta resultat tyder på att många elever inte har 

förståelse för att substanser expanderar då de värms vilket gör att även om de har förståelse för 

begreppet densitet och kanske till och med på partikelnivå så kan svaret bli inkorrekt.  

Tabell 9. Svarskategorier i uppgift 4c där eleverna ska beskriva vad som  
händer med densiteten hos järn som värms samt fördelningen mellan dessa. 

 

 

 

Om man sammanfattar resultatet för hur eleverna ser på densitet kopplat till materiens 

partikelnatur så kan man se att de flesta eleverna verkar ha en uppfattning av densitet på 

partikelnivå men då de ska beskriva begreppet använder inte alla dessa spontant partiklar i sina 

förklaringar vilket gör att frågeformuleringen spelar roll för på vilket sätt de besvarar frågan. 

Andelen elever som ger ett svar på partikelnivå är även avsevärt mycket lägre då det gäller 

densitetsförändring.  

 

Kategori/Svarsalternativ Totalt Lägre Högre Oförändrad 

Partikel 27 % 27 % - - 

Partikel med fel 14 % 3 % 7 % 4 % 

Makroskopisk 19 % 19 % - - 

Makroskopisk med fel 30 % 3 % 9 % 17 % 

Irrelevant svar 5 % - - - 

Inget svar 5 % - - - 
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Resultatet i denna studie visar att de missuppfattningar och svårigheter som man sett i tidigare 

studier och som tidigare omnämnts även finns hos eleverna i denna studie om än i varierande 

utsträckning. Huvuddragen i resultatet är att i stort sett alla elever kan använda sig av en 

partikelmodell då de ska beskriva materia men även om de förstått att materia är uppbyggd av 

partiklar så betyder inte det att de kan använda sig utav detta för att förklara olika fysikaliska 

fenomen. Eleverna i denna studie har svårt att koppla ihop det de kan om materiens 

uppbyggnad med andra fysikaliska områden för att förklara saker såsom densitetsförändringar 

och expansion som följd av uppvärmning.  Dessa svårigheter visar att eleverna inte har förstått 

partikelmodellen till fullo och bristerna i deras materiemodell gör att områden kopplade till 

partiklar helt enkelt blir svåra för dem att förklara. 

En vanlig brist i elevernas materiemodell är att den inte innehåller något tomrum mellan 

partiklarna. I denna studie är det endast en minoritet av eleverna som på ett tydligt sätt visar att 

de förstått att det finns tomrum mellan partiklarna. Precis som i tidigare studier kan man istället 

finna många alternativa partikelmodeller av hur materia är uppbyggd. Då eleverna inte förstår att 

det är tomrum mellan partiklar kan konsekvensen bli att områden såsom densitet, tryck, 

materiens faser och fasförändringar blir svåra att förstå på partikelnivå. En möjlig anledning till 

att eleverna har svårigheter med tomrummet mellan partiklar kan vara att de har svårt att skapa 

en bild av den mikroskopiska världen. I deras ögon är material av olika slag kontinuerliga och 

därför är det svårt för dem att inse att det kan vara tomrum mellan partiklar på mikroskopisk 

nivå men ändå se kontinuerligt ut på makroskopisk nivå. 

En annan brist i elevernas partikelmodell gäller den andra aspekten av partikelteorin som 

behandlas i denna studie, nämligen att partiklar oavsett vilken fas materien befinner sig i är i 

ständig rörelse. I denna studie finner man att en minoritet av eleverna (35 %) tydligt visar att de 

är av denna uppfattning och man finner även att det finns tendenser till att det är i den solida 

fasen som elever har svårast för att föreställa sig molekylrörelse. Denna brist i partikelmodellen 

gör att områden såsom värme, elektricitet, materiens faser och fasförändringar blir svåra att 

förstå på partikelnivå. Den stora anledningen till detta är troligtvis, precis som många elever 

motiverar sitt svar med, att de anser att molekyler i materiens fasta form inte kan vara i rörelse 

eftersom materialet i sig är helt stilla. Detta innebär att majoriteten av elever snarare ser 

partikelrörelse som en projektion från det makroskopiska och för ögonen synliga än som 

inneboende och precis som när det gäller tomrummet mellan partiklar så har eleverna svårt att 

förstå att partiklarna kan ha en inneboende och konstant rörelse på mikroskopisk nivå som inte 

är synlig på makroskopisk nivå. 
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Brister i partikelmodellen leder som tidigare nämnt till att elever har svårt att förklara fenomen 

som har sin förklaring på mikroskopisk nivå. De har förstått att materia är uppbyggd av partiklar 

men de kan inte använda sig av detta för att beskriva olika händelser. Slutsatsen då det gäller 

frågan kring om elever spontant använder en partikelnivå i sina beskrivningar är att fler 

använder sig av partiklar då de ges en hint om det i frågeformuleringen. Det beror även på 

uppgiftens innehåll och om eleverna är bekanta med situationen som beskrivs om de svarar med 

partiklar eller inte då de inte får någon hint om det. Om det hade varit en större andel elever 

som inte såg materia som uppbyggd av partiklar hade man troligtvis kunnat koppla samman 

dem med de som inte ger svar på partikelnivå men eftersom i stort sett alla elever i denna studie 

har en partikelmodell av materia så kan en materiebild utan partiklar inte vara orsak till dessa 

svar. Varför eleverna inte tänker på partikelnivå spontant hänger kanske istället samman med att 

elever har svårt för att använda sig av modeller för att beskriva saker, vilket krävs i detta fall då 

man i verkligheten varken kan se eller ta på partiklar. Det kan även bero på att de har svårt för 

att koppla samman det de vet om materiens partikelnatur med andra fysikaliska områden. 

Elevernas partikelmodell kan även bli felaktig till följd av att en del ger partiklar vissa 

makroskopiska egenskaper och i denna studie är det mest tydligt då det gäller konduktivitet av 

värme och elektricitet medan egenskaper som att en atom kan ändra färg eller form endast 

återfanns hos ett fåtal elever. Det verkar av resultaten som om elever anser att atomerna har 

fasta egenskaper och att de inte kan förändras.  

Då det gäller densitet skulle anledningen till att många elever inte använder partikelnivå då de 

beskriver densitet även här kunna vara att eleverna inte ser materien som uppbyggd av partiklar 

men som tidigare nämnts så har i stort sett alla elever i denna studie en partikelmodell av 

materia. Detta gör att en materiebild utan partiklar inte kan vara orsak till de svar som inte är på 

partikelnivå. Slutsatsen är snarare att många elever har en uppfattning om densitet på en 

mikroskopisk nivå men då de ska beskriva begreppet sker det inte spontant på partikelnivå samt 

att frågeformuleringen spelar roll för på vilket sätt de besvarar frågan. Andelen elever som ger 

ett svar på partikelnivå är även avsevärt mycket lägre då det gäller densitetsförändring.  

Partikelmodellen är ett av de viktigaste begreppen inom naturvetenskapen just på grund av att 

den ligger till grund för så många andra områden. Detta gör att bristerna i elevernas modeller får 

stora konsekvenser då de blir hinder i förståelsen av andra begrepp och fenomen. Eftersom man 

vetat om att elever har svårigheter med partikelmodellen relativt länge borde metoder för att på 

ett mer effektivt sätt förmedla den ha växt fram och ett bättre resultat än vad tidigare studier 

visar på skulle vara väntat. Resultatet i denna studie visar dock att eleverna fortfarande har 

brister i sina partikelmodeller och att dessa påverkar hur de tar sig an makroskopiska fenomen 

som beror på det mikroskopiska. Möjliga anledningar till detta skulle kunna vara att man ännu 
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inte funnit ett framgångsrikt sätt att förmedla partikelmodellen på, att området är för abstrakt 

för många elever då det handlar om något som inte är synligt för ögat eller att de helt enkelt har 

svårt för användandet av modeller. 

Vilken anledning det än är som ligger till grund för att elever fortfarande har svårigheter med 

partikelmodellen är det viktigt att vara medveten om att detta är ett problematiskt område för 

många. Därför är det av stor vikt att arbeta för att finna bra och framgångsrika sätt på vilka man 

kan förmedla partikelmodellen till eleverna. 
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I denna studie har det inte studerats något kring hur konsekventa svar individuella elever ger i de 

områden som denna studie inriktar sig på. Det skulle därför vara intressant att utifrån samma 

rådata som använts i denna studie studera om enskilda elever har en konsekvent uppfattning av 

hur materia är uppbyggd, aspekter av partikelmodellen och om de konsekvent ger svar på 

partikel- eller makroskopisk nivå.  

En annan aspekt som skulle vara intressant att studera närmare är kopplingen mellan tomrum 

mellan partiklar och beskrivning av densitet som beroende av hur tätt partiklar är packade. Av 

resultaten i denna studie kan man se att många elever beskriver densitet som täthet mellan 

partiklar, vilket visar att de har en uppfattning om att partiklar kan sitta olika tätt men samtidigt 

är det en minoritet av eleverna som anser att det är tomrum mellan partiklar i materia. Det skulle 

därför vara intressant att undersöka vad elever egentligen menar med att partiklarna är packade 

olika tätt, om de kopplar det till att det är olika mycket tomrum mellan partiklarna eller inte.  
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Bilaga 1. Enkät del 1 

Gymnasieskola och klass: Högstadieskola och klass: 

Kön: Födelseår: 

Skriv svar på frågorna på raderna nedanför varje uppgift.  Då bilder efterfrågas målas de i de tomma rutorna i 
svarsområdet.  

1. Luft dras in i en plastspruta och sedan täpps hålet i sprutans spets till så att ingen luft kan komma 
vare sig in eller ut ur sprutan. Man tar sedan stöd mot t.ex. en vägg som på bilden och försöker 
skjuta ihop sprutan igen.  
Kommer man att lyckas med att skjuta in sprutan och 
i så fall hur mycket? 

 
Ja. Med ungefär 
 
 Nej. 
 

Motivera ditt svar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. En ballong som blåsts upp med helium värms vilket får till följd att ballongen blir större. Rita en bild 
av ballongens form och innehåll före och efter uppvärmningen och förklara med ord vad som har hänt. 

 
Före: 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
   Efter:  
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3. Måla en bild av hur ämnena nedan skulle se ut om man förstorade dem riktigt mycket så att det 
framgår hur de ser ut inuti. Beskriv sedan din bild med ord.    

 
    Aluminium          Vatten 
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ett begrepp som man använder i skolan är densitet. 
a. Vad är densitet för något? 

 
 
 
 
 
 
 

b. Vad är det som gör att densiteten skiljer sig mellan olika ämnen? 
 

 
 
 
 
 
 

c. Vad händer med densiteten hos järn som värms? 
 

Den blir lägre  Den blir högre  Den är oförändrad
  
Motivera ditt svar: 
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5. Luft består av kvävgas, syrgas och några andra sorters gaser. Finns det något mellan gaspartiklarna 
och i så fall vad? 

 
Ja. Det finns: 

 
 
 Nej. Motivera ditt svar: 
 

 
 
 
 

6. Rör sig molekylerna i följande? Sätt ett kryss och motivera ditt svar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Bilden nedan är en förstoring av vatten i ett vattenglas.  
1. Vad är de Musse Pigg liknande figurerna för något?  

 
 

 
2. Vad är det vita området runtomkring dem? 

 

 Ja Nej Motivering 

Luft då det blåser 
 
 

  

 

Luft då det är vindstilla 
 
 

  

 

En sten 
 
 

  

 

En trädstam 
 
 

  

 

Juice 
 
 

  

 

Sirap 
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8. Vad är rätt och fel om en kopparatom? Sätt ett kryss.  

 

 
 

9. Måla på atomnivå ett objekt med hög densitet och ett objekt med låg densitet. Förklara även med 
ord skillnaden mellan dina bilder. 

 
Hög densitet: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

 
Låg densitet: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tack så mycket för ditt deltagande! 

 Stämmer Stämmer inte 

En kopparatom har tyngd.   

En kopparatom kan plattas ut (t.ex. då man hamrar på en bit koppar). 
  

En kopparatom har volym (d.v.s. tar plats).   

En kopparatom har samma färg som koppar.   

En kopparatom är materia.   

Då ett koppartak ärgar och blir grönt så blir också en kopparatom i taket grön. 
  

Då koppar upphettas och smälter blir en kopparatom också mjuk och smälter. 
  

En kopparatom leder värme.   

En kopparatom leder elektricitet.   
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Tabell 1. Fördelning av svar på uppgift 1. 

 

 

 

 

Tabell 2. Förklaringskategorier för “Nej-svar” i uppgift 1 och fördelning mellan dessa. 

Svarsalternativ Förklaringskategorier Andel 

Ja (39 %) 

Makroskopisk: Luft/gas trycks ihop tills tryck blir för stort för att man ska orka trycka 

eller tills sprutan spricker 
19 % 

Makroskopisk: Luft/gas kan komprimeras 12 % 

Makroskopisk: Sprutan läcker 4 % 

Partikel: Luftmolekylerna kan packas tätare 3 % 

Irrelevant svar 1 % 

Nej (59 %) 

Makroskopisk: Luften har ingenstans att ta vägen, luften trycker emot 46 % 

Makroskopisk: Övrigt (krävs stor kraft för att lyckas; med den kraft man trycker på den 

kommer ju också sprutan tätas lika mkt i framänden; om man kunde pumpa luft som i 

domkraft går det) 

4 % 

Irrelevant svar 4 % 

Ingen motivering 4 % 

Ej besvarat 1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Svarskategorier för aluminium på uppgift 3 och fördelningen mellan dessa. 

 

 

 

 

Svarsalternativ Andel 

Ja (39 %) 

0-1 cm  12 % 

1,1-5 cm  14 % 

5,1–10 cm  9 % 

Ej besvarat/vet ej  4 % 

Nej 59 % 

Ej besvarat 1 % 
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Figur 2. Svarskategorier för vatten på uppgift 3 och fördelningen mellan dessa.  

 

Tabell 3. Svarskategorier för uppgift 5 och fördelning mellan dessa. 

Svarskategorier Andel 

Vakuum/tomrum 20 % 

Ja (33 %) 

Smuts- och dammpartiklar/föroreningar/bakterier/svampar/små andra partiklar, ämnen 

och molekyler/fåglar och flygplan 
9 % 

Bindningar mellan gaserna 5 % 

Elektroner 4 % 

Vatten/CO2 3 % 

Krafter/attraktion 2 % 

Laddningar/joner 2 % 

Elektroner och bindningar 1 % 

Samma sak som mellan atomskal och atomkärnan 1 % 

Vet ej 2 % 

 

Ingen motivering 4% 

Nej (41 %) 

Ligger tätt ihop så det är inget mellan; det som är mellan räknas också som luft 7 % 

Gaspartiklarna byter plats med varandra/rör sig hela tiden; är inte bundna till varandra 4 % 

Det finns bara de olika gaserna 4 % 

Vakuum finns inte i atmosfären/naturligt på jorden/försvinner då det är luft runtomkring; 

vakuum är enda möjligheten men det är farligt så det är inget där 
4 % 

Då är det inte längre en luftpartikel/ gas 2 % 

Då skulle man andas in en bit av hela atmosfären/hel bit syre 2 % 

I så fall hade man sett något i luften 1 % 

Övrigt (finns inget mellan för det finns inget som inte är partiklar/det som inte är 

gaspartiklar är större än dem; allt består av atomer och i luft finns inget mellan dem; då 

hade det blivit fler föreningar; är det något där måste det ha ett namn/vara ett ämne) 

4 % 

Vet ej 4 % 

 

Ingen motivering 9 % 

Inget svar  7 % 
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Tabell 4. Svarskategorier för molekylerna i uppgift 7 och fördelning mellan dessa. 

Svarskategorier Andel 

Vattenmolekyler/H₂O (med väte och syre) 80 % 

Väte och syre atomer 14 % 

Vatten 3 % 

Syremolekyler 1 % 

Inget svar 2 % 

 

Tabell 5. Svarskategorier för området mellan molekylerna i uppgift 7 och fördelning mellan dessa.  

Svarsalternativ Andel 

Vakuum/tomrum 39 % 

Luft 9 % 

Elektroner/elektronmoln/elektronbanor/skal 8 % 

Övriga H₂O molekyler/sitter ihop egentligen/byter plats med varandra hela tiden 7 % 

Väteatomer/väte 2 % 

Andra partiklar/salter/CO₂ 2 % 

 Joner/bindningar/laddningar 2 % 

Övrigt (papper/vitt/glas eller objektsglas) 3 % 

Ej besvarat/vet ej 27 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. 
 

Figur 3. Resultat på uppgift 2 med hänsyn till om eleverna använder partikelrörelse i sina svar.  

Figur 4. Resultat på uppgift 4c med hänsyn till om eleverna använder partikelrörelse i sina svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Fördelning av de svar som nämner partikelrörelse i uppgift 2. 

Svarskategorier Andel 

Molekyler är i konstant 

rörelse (84 %) 

Gasmolekyler rör sig konstant men ökar sin rörelse vid uppvärmning 52 % 

Gasmolekyler rör sig inte så mycket innan uppvärmning men ökar sin 

rörelse vid uppvärmning 
26 % 

Gasmolekyler rör sig konstant men rörelse ändras ej vid uppvärmning 6 % 

Molekyler är inte i konstant 

rörelse (17 %) 
Gasmolekyler börjar röra sig vid uppvärmning 17 % 
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Tabell 7. Fördelning av svar som nämner partikelrörelse i uppgift 4c. 

Svarskategorier Andel 

Järnatomerna rör sig konstant men ökar rörelsen vid uppvärmning 42 % 

Järnatomerna börjar röra sig vid uppvärmning 58 % 

 

 

Tabell 8. Resultat för uppgift 6. 

Svarsalternativ/Deluppgifter 
Luft då 

det blåser 

Luft då det 

är vindstilla 
En sten En trädstam Juice Sirap 

Ja 97 % 88 % 41 % 68 % 89 % 85 % 

Nej 3 % 6 % 45 % 24 % 7 % 10 % 

Inget svar/Vet ej/Oklart 1 % 5 % 5 % 9 % 5 % 6 % 

 

Tabell 9. Svarskategorier för “Luft då det blåser” och fördelning mellan dessa. 

Svarskategorier Andel 

Ja (97 %) 

Molekyler rör sig alltid  35 % 

Molekylerna rör sig alltid i luft 24 % 

Molekylerna rör sig alltid i gasform 13 % 

Ingen motivering 11 % 

Övrigt (de byter plats/puttar på varandra; man ser rök röra sig; då löv rör sig i vinden; 

föroreningar sprids; blåst är luft som rör sig/molekylrörelse; rör sig med hjälp av vind; 

något måste röra sig; alla partiklar flyger) 

14 % 

Nej (3 %)  
Då molekyler rör sig blir det varmare och det blir det inte i vind; bara då det är värme 2 % 

Ingen motivering 1 % 

Inget svar 1 % 

 

Tabell 10. Svarskategorier för “Luft då det är vindstilla” och fördelning mellan dessa. 

Svarskategorier Andel 

Ja (88 %) 

Molekyler rör sig alltid 35 % 

Molekyler rör sig alltid i luft 24 % 

Molekyler rör sig alltid i gasform 13 % 

Övrigt (de är så lätta att de rör sig lite; yttre krafter ex. tyngdkraft påverkar; de puttar på 

varandra; annars kan man inte gå i luft; dammkorn svävar fast det är vindstilla; stod luft 

stilla skulle det vara jättekallt) 

5 % 

Irrelevant motivering 2 % 

Ingen motivering 9 % 

Nej (6 %) 

Rör sig bara då det är värme 1 % 

Irrelevant svar 3 % 

Ingen motivering 2 % 

Inget svar/oklart svar 5 % 

 

 

Tabell 11. Svarskategorier för “En sten” och fördelning mellan dessa. 

Svarskategorier Andel 

Ja (41 %) 

Molekyler rör sig alltid 35 % 

Vibrerar/lite rörelse 3 % 

Ingen motivering 3 % 

Nej (45 %) 

Fast form/molekyler är så tätt packade/fixerade bindningar 34 % 

Om inte yttre krafter påverkar (ex. delas, smälts) 2 % 

Rör sig bara när det är värme 1 % 

Övrigt (stenen är stilla, oorganisk, ingen levande organism) 4 % 

Irrelevant svar 5 % 

Ingen motivering 9 % 

Inget svar/vet ej/oklart 5 % 
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Tabell 12. Svarskategorier för “En trädstam” och fördelning mellan dessa. 

Svarskategorier Andel 

Ja (68 %) 

Molekyler rör sig alltid 35 % 

Trädet växer/är levande, sker kemiska reaktioner, i vattengångar 22 % 

Vibrerar/lite rörelse 2 % 

Ingen motivering 9 % 

Nej (24 %) 

Fast form/molekyler är så tätt packade/fixerade bindningar 20 % 

Rör sig bara när det är värme 1 % 

Irrelevant svar 1 % 

Ingen motivering 2 % 

Inget svar/vet ej/oklart 9 % 

 

Tabell 13. Svarskategorier för “Juice” och fördelning mellan dessa. 

Svarskategorier Andel 

Ja (89 %) 

Molekyler rör sig alltid 35 % 

Molekyler rör sig alltid i flytande form 29 % 

Övrigt (tyngre molekyler sjunker till botten; vätska som lätt påverkas av andra krafter; de 

gungar runt i vätskan; blandning av olika molekyler som rör sig och byter plats; atomer 

kan separeras; vid reaktioner) 

6 % 

Irrelevant svar 5 % 

Ingen motivering 14 % 

Nej (7 %) 

Inte av egen kraft 4 % 

Rör sig bara då det är värme 2 % 

Flyter snarare omkring 1 % 

Inget svar/vet ej 5 % 

 

Tabell 14. Svarskategorier för “Sirap” och fördelning mellan dessa. 

Svarskategorier Andel 

Ja (85 %) 

Molekyler rör sig alltid 35 % 

Molekyler rör sig alltid i flytande form 29 % 

Övrigt (vätska påverkas lätt av andra krafter; atomer kan separeras; blandning av olika 

molekyler som rör sig och byter plats; de gungar runt i vätskan) 
3 % 

Irrelevant motivering 5 % 

Ingen motivering 13 % 

Nej (10 %) 

Inte av egen kraft 4 % 

Rör sig bara då det är värme 2 % 

Övrigt (flyter snarare omkring; för kletigt) 2 % 

Irrelevant svar 1 % 

Ingen motivering 1 % 

Inget svar/vet ej/oklart 6 % 
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Figur 3. Svarskategorier för uppgift 2 och fördelningen mellan dessa. 
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Tabell 15. Antal elever som svarat rätt på de sanna påståendena om en kopparatom. 

Sanna påståenden Andel 

En kopparatom har tyngd 95 % 

En kopparatom har volym 98 % 

En kopparatom är materia 93 % 

 

Tabell 16. Antal elever som svarat rätt på de falska påståendena om en kopparatom. 

Falska påståenden Andel 

En kopparatom kan plattas ut 86 % 

En kopparatom har samma färg som koppar 66 % 

Då ett koppartak ärgar och blir grönt blir också en kopparatom i taket grön 86 % 

Då koppar upphettas och smälter bli en kopparatom också mjuk och smälter 91 % 

En kopparatom leder värme 14 % 

En kopparatom leder elektricitet 25 % 
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Figur 4. Fördelning av svar på uppgift 4a. 

 

 

Tabell 17. Svarskategorier för elevers beskrivningar i uppgift 4b och fördelningen mellan dessa. 

Svarskategorier Andel 

Partikel (62 %) 

Hur tätt packade atomerna är 32 % 

Atomens vikt/hur många elementarpartiklar den innehåller 10 % 

Hur mycket atomerna väger och hur tätt packade de är 9 % 

Hur starka bindningar/attraktioner det är mellan atomerna 5 % 

Hur mycket atomerna rör sig och hur tätt packade de är 3 % 

Hur packad atomen är/täthet mellan elektroner och kärna 3 % 

Partikel med fel (3 %) 
Ämnen innehåller olika många atomer 2 % 

Olika täthet och olika avstånd i kärnan 1 % 

Makroskopisk (17 %) 

Hur täta/massiva ämnena är 9 % 

Beror på ämnets vikt och volym 5 % 

Beror på hur ämnet är uppbyggt  2 % 

Om det är i fast-/flytande form och vikt i förhållande till volym 1 % 

Makroskopisk med fel (5 %) 
Ämnen väger olika mycket 4 % 

Ämnets egenskaper såsom storlek, hårdhet och form 1 % 

Irrelevant svar 8 % 

Inget svar 5 % 
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Figur 5. Fördelning av svar på uppgift 4c. 

 

Tabell 18. Svarskategorier i uppgift 4c och fördelning mellan dessa. 

 

 

 

 

Tabell 19. Svarkategorier för “lägre-svar” i uppgift 4c och fördelning mellan dessa. 

Svarskategorier - lägre Andel 

Partikel (52 %) 

Värme ger (mer) rörelse så atomer tar upp mer volym 21 % 

Avstånd ökar mellan atomer 18 % 

Atomer börjar röra sig/rör sig mer 6 % 

Samma antal atomer men inte lika tätt vilket ger större volym 4 % 

Atomer frigörs/blir lösare 3 % 

Partikel med fel 

(5 %) 

Hänvisning till elektroner istället för hela atomer 4 % 

Rörliga partiklar väger mindre 1 % 

Makroskopisk 

(34 %) 

Värme ger större volym men oförändrad massa 13 % 

Volym ökar/täthet minskar 10 % 

Densitet minskar då något värms/smälts 7 % 

Ingen motivering 4 % 

Makroskopisk 

med fel (5 %) 

Tappar vikt då järn smälts; järn avges som gas; luftbubblor i järn avdunstar  4 % 

Glider isär och järn blir lättare 1 % 

 

Tabell 20. Svarskategorier för “högre-svar” i uppgift 4c och fördelning mellan dessa. 

Svarskategorier-  högre Andel 

Partikel med fel 

(44 %) 

 

Värme ger (mer) rörelse så atomer tar upp mer volym 24 % 

Atomer utvidgas och rör sig mer ifrån varandra 10 % 

Järn drar in molekyler som bildas vid uppvärmningen 5 % 

I flytande form är partiklarna närmare varandra 5 % 

Makroskopisk 

med fel (57 %) 

Järn reagerar med andra ämnen ex. syre och blir tyngre 19 % 

Volym ökar då järn värms/smälts 19 % 

Övrigt (flytande järn tar upp mindre area än en fast järnbit med samma area, som 

med vatten där is har lägre densitet, restprodukter ex. vatten försvinner ut i ånga) 
14 % 

Ingen motivering 5 % 

Kategori/Svarsalternativ Totalt Lägre Högre Oförändrad 

Partikel 27 % 27 % - - 

Partikel med fel 14 % 3 % 7 % 4 % 

Makroskopisk 19 % 19 % - - 

Makroskopisk med fel 30 % 3 % 9 % 17 % 

Irrelevant svar 5 % - - - 

Inget svar 5 % - - - 
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Tabell 21. Svarskategorier för “oförändrad-svar” i uppgift 4c och fördelning mellan dessa. 

Svarskategorier-  oförändrad Andel 

Partikel med fel 

(18 %) 

Fortfarande samma antal atomer (vikt per kubikmeter densamma) 14 % 

Om järn inte smälts flyttas inte atomerna 4 % 

Makroskopisk 

med fel (82 %) 

Fortfarande lika mycket av ämnet; varken vikt eller volym ändras; inga andra 

ämnen tillförs 
21 % 

Fortfarande samma ämne 11 % 

Kan varken öka eller minska; samma oberoende av fast/flytande form 7 % 

Lika tät/samma struktur 7 % 

Övrigt (både vikt och volym ökar då det värms; volym ändras men inte densitet; 

värme gör inte ett ämne tyngre eller lättare) 
11 % 

Logiskt/ändras ej 7 % 

Ingen motivering 17% 

 

Tabell 22. Svarskategorier för elevernas svar på uppgift 9 och fördelningen mellan dessa. 

Svarskategorier Andel 

Partikel (73 %) 

Tätt packade atomer ger hög densitet och glest packade ger låg. 53 % 

Hög densitet: tätt packade atomer som inte rör sig/rör sig lite; Låg densitet: glest 

packade atomer som rör sig. 
9 % 

Hög densitet: tätt packade och tunga atomer/många elementarpartiklar; Låg 

densitet glest packade och lätta atomer/få elementarpartiklar. 
6 % 

Hög densitet: tunga atomer/många elementarpartiklar; Låg densitet: lätta 

atomer/få elementarpartiklar. 
2 % 

Tätare packad atom ger högre densitet 2 % 

Rörligare atomer har lägre densitet. 1 % 

Partikel med fel 

(4 %) 

Tätt packade atomer ger låg densitet och glest packade ger hög 2 % 

Mycket luft mellan atomer ger låg densitet och lite luft mellan ger hög  2 % 

Makroskopisk    

(3 %) 

Objekt med lägre densitet än kringliggande medium flyter och tvärtom 2 % 

Högt tryck i fotboll ger hög densitet, lägre tryck ger lägre densitet 1 % 

Irrelevant svar 7 % 

Inget svar/vet ej 13 % 

 

Tabell 23. Svarskategorier för elevers beskrivningar i uppgift 4b och 9 samt fördelningen mellan dessa. 

Kategori/Uppgift 4b 9 

Partikel 62 % 73 % 

Partikel med fel 3 % 4 % 

Makroskopisk 17 % 3 % 

Makroskopisk med fel  5 % - 

Irrelevant svar 8 % 7 % 

Inget svar 5 % 13 % 
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