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Bakgrund och syfte 
 
Människan i ett modernt demokratiskt samhälle ska ha kunskap för att kunna ta ställning i en 
lång rad frågor. En hel del av de frågor som diskuteras idag rör vår gemensamma framtid 
avseende miljö, energi och andra resurser. Sådana frågor har ofta samband med varifrån 
material kommer och vart de tar vägen i processer i natur och samhälle. Många processer 
innefattar fenomen som vi inte kan uppfatta med våra sinnen. Ett sådant är vattens 
avdunstning till vattenånga, som har stor betydelse för livet på jorden. 
 

Om vi ska kunna ge eleverna en god beredskap för framtida ställningstaganden i viktiga 
samhällsfrågor måste vi tidigt ta reda på barnens föreställningar kring olika 
naturvetenskapliga fenomen Kunnande om och förståelse av naturvetenskapliga fenomen tar 
lång tid att utveckla och denna utveckling hos ett barn kan man följa genom dess 
begreppsutveckling under en längre tid. En förutsättning för att lyckas med detta är att vi vet 
hur barns föreställningar kan förändras med åldern.  
 
Forskningen syftar till att framför allt öka kunskapen om lärande men även om undervisning i 
naturvetenskap med tyngdpunkt på fysikaliska fenomen som kan kopplas till begreppen 
avdunstning och kondensation. Den grundläggande teoretiska ram som projektet bygger på är 
den modernare konstruktivismen, som den formulerats av Joseph Novak och som han kallar 
Human Constructivism (Novak, 1993). Novak bygger i sin tur framför allt sina tankar på 
Ausubels (1968) teori om meningsfullt lärande men även i viss mån på de tankar som Piaget 
(1982) framförde. Inom konstruktivismen betonas att individer aktivt konstruerar sin bild av 
verkligheten genom att interagera med den.  
 
Vårt syfte är att studera hur elever från 6 till 16 år utvecklar förståelse av materiens natur och 
dess transformationer i ett fysikaliskt sammanhang samt hur eleverna beskriver sitt eget 
lärande. Vi vill med våra insatser få eleverna att reflektera över sitt eget lärande (metakognition) 
och studera vilken påverkan användning av naturvetenskapliga ord, erfarenheter, betydelsen 
av att lära sig iaktta och att diskutera fenomenen har på elevernas lärande om och förståelse 
för materiens omvandlingar i form av avdunstning och kondensation. Vi vill dessutom studera 
hur en tidigt introducerad partikelmodell används av eleverna vid förklaring av vattnets 
kretslopp samt om tidiga undervisningsinsatser påverkar elevers lärande. 
 
Utifrån ovanstående är vår målsättning  
• att studera hur några individuella elevers uppfattningar om materiens omvandlingar i 

form av avdunstning och kondensation utvecklas  
• att studera hur en tidigt introducerad partikelmodell används av eleverna vid förklaringar  
• att studera hur tidiga undervisningsinsatser påverkar elevers lärande 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Ausubel (1968) menar att det är viktigt att utgå från vad barnet redan kan. Han är överens 
med Piaget om att barn själva konstruerar och strukturerar sin kunskap men, medan Piaget 
fokuserar på logiska strukturer så ser Ausubel att kunskap är uppbyggd av speciella begrepp. 
Han skiljer mellan ett meningsfullt lärande, (meaningful learning) och ett mekaniskt lärande, 
(rote learning). Meningsfullt lärande äger rum då barnet väljer att låta nya begrepp kopplas till 
de begrepp som redan ingår i dess begreppsapparat. Ausubel anser vidare att detta förutsätter 
att ämnesinnehållet som ska läras är meningsfullt, att barnet måste behärska begrepp som går 
att relatera till den nya informationen samt att barnet själv måste välja att lära meningsfullt.  
Ausubel uttrycker i följande citat vad han anser vara det viktigaste i hans teori om 
meningsfullt lärande: 
 

If I had to reduce all of educational psychology to one principle, I would say this: the 
most important single factor influencing learning is what the learner already knows. 
Ascertain this and teach him [sic] accordingly. (Novak, 1993, s 172). 

 
Vid meningsfullt lärande ansluter (subsume) nya begrepp till de begrepp (subsumer) som 
redan existerar i den lärandes begreppsapparat. De anslutna begreppen växelverkar med de 
befintliga. Meningsfullt lärande kräver en förförståelse hos den lärande men även att den 
lärande presenteras för ett meningsfullt material. Det centrala i lärandet är individens 
konstruktion av meningsfulla begrepp och vilka relationer dessa har till varandra. 
 
Novak (1993) menar vidare att det från en ganska låg ålder inte är den kognitiva 
utvecklingen som sätter hinder för lärande av ny kunskap utan snarare brist på erfarenhet. 
Denna aktiva process sker tillsammans med andra och enskilt men, hela tiden i ett socialt, 
historiskt, språkligt och kulturellt sammanhang. Kunnande bildas och existerar som levande 
och aktiva processer inom individen. Detta karakteriserar en konstruktivistisk modell för 
lärande (Sjöberg 2000). 
 
Flera tidigare undersökningar om barns och ungdomars föreställningar om vattnets 
fasförändringar har genomförts. Vid samtliga dessa undersökningar har man tittat på 
fasförändringarna i ett öppet system. I vår studie har vi valt att börja med ett slutet system för 
att senare komplettare med ett öppet system. 
 
Osborne och Cosgrove (1983) genomförde en undersökning om hur elever uppfattade 
vardagliga fenomen associerade till vatten: avdunstning vid rumstemperatur, kondensation, 
kokning och smältning av is. De var intresserade av att ta reda på elevernas uppfattningar om 
vad som händer när vatten kokar, avdunstar och kondenserar samt vad som händer när is 
smälter. I intervjusituationer ställdes eleverna inför ett antal situationer som berörde 
ovanstående fenomen. Man använde sig hela tiden av vardagliga föremål som eleverna 
troligtvis hade sett i hemmet t.ex. en vattenkokare. Författarna fann i sin undersökning att 
barn ofta kan använda sig av naturvetenskapliga ord som ”avdunstning” och ”kondensation” 
men att de inte har någon förståelse av innebörden hos de här begreppen. Det framgår t.ex. i 
svar om att det finns ”luft” eller ”värme” i vattenbubblorna som bildas när vatten kokar, att 
bubblorna består av ”syre” eller ”väte” och att avdunstning innebär att vattnet ”försvinner” 
och bara är borta eller att det ”går in i fatet”.  
 



Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildningen 2004, rapport nr 
19/2006, (s 93-107). Vasa: Åbo Akademi 

3 

Vid kokning av vatten pratade gärna de yngre eleverna om att det var rök som kom från 
vattnet medan de äldre benämnde det som ånga och dessa menade också att ånga var vatten 
eller en annan form av vatten.  
 
Osbornes och Cosgroves slutsats är att elever kommer till skolans 
naturvetenskapsundervisning med många olika föreställningar kring vardagsfenomen som av 
dem uppfattas som mycket logiska i förhållande till vad de har upplevt. Dessa föreställningar 
kan förbli opåverkade genom skolan eller kan påverkas av en naturvetenskaplig undervisning. 
Barn ger dock enligt författarna inte upp en egen tanke om ett fenomen såvida de inte 
presenteras för en tanke som de själv uppfattar som bättre än den de redan har. De tror vidare 
att barn ska ges möjlighet att upptäcka och observera vardagsnära fenomen och ska 
uppmuntras till att utmana sina egna tankar men också få möta de vetenskapliga 
förklaringarna till fenomenen. 
 
Bar och Travis (1991) undersökte i sin tvärsnittsstudie vilka föreställningar yngre barn i 
åldern 6 till 15 år har om fasändringar hos vatten, avdunstning, kokning, kondensation och om 
förekomsten av vattenånga i luften. Huvudsyftena med deras undersökning var att försöka se 
en utveckling i barnens förklaringar rörande fasändringar, med avseende på ålder, för att ur 
detta identifiera alternativa uppfattningar och missuppfattningar och dels att försöka finna 
orsaker till dessa alternativa uppfattningar. Författarna konstaterar att många barn förstår att 
vatten övergår till vattenånga då det kokar men har inte klart för sig att vatten förändras på 
samma sätt vid avdunstning. Bar och Travis ser också i sin studie att yngre barn har mer 
konkreta förklaringar och att om en förklaring är felaktig så beror det ofta på att barnet har 
svårigheter att använda sin inlärda kunskap i den situation barnet befinner sig i. Författarna 
kan också i sin undersökning se att barnen får en bättre och bättre förståelse för de olika 
sambanden mellan vatten och vattenånga och att det finns vattenånga i luften omkring oss. De 
hävdar vidare att barn från tidig ålder har en nästan korrekt uppfattning om kokning och 
förstår att kokande vatten övergår till ånga. 
 
Bar återkommer tillsammans med Galili (Bar & Galili, 1994) med en tvärsnittsstudie kring 
barns föreställningar kring avdunstning och hur dessa förändras med åldern. Barnen är 5 till 
14 år gamla. Författarna menar att det är viktigt att ha kunskaper kring fenomenet 
avdunstning när man studerar naturvetenskap.  
 

Avdunstning är en fasförändring från vätska till gas med eller utan kokning, en process som 
kan kopplas till vattnets kretslopp i naturen. Om ett barn redan har tillägnat sig begrepp kring 
materiens konservering så måste det uppfatta avdunstning, där vatten tycks försvinna mitt 
framför ögonen, som mycket inkonsekvent i sammanhanget. Så småningom kommer barnet 
att få impulser utifrån, som gör att det förändrar sina begrepp, och det som är intressant är att 
observera hur och när den här begreppsförändringen äger rum och hur avdunstningsprocessen 
assimileras till barnets redan befintliga begreppsstruktur med materiens konservering. Denna 
begreppsförändring innebär inte nödvändigtvis att man har tillägnat sig den vetenskapligt 
korrekta tolkningen av fenomenet.  
 
Med dessa förutsättningar bestämde sig Bar och Galili för att studera kopplingen mellan barns 
tankar om avdunstning och deras förståelse av materiens konservering för att se om det fanns 
en struktur som kunde ses som en funktion av åldern.  
 
I intervjuerna var man särskilt uppmärksam på hur barnen använde orden ”torkat” och 
”avdunstat” eftersom man visste att båda orden ofta dyker upp när man diskutera vätskor, 
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med barn såväl som med vuxna. Båda orden används som synonymer till ”försvinna”. 
Påpekas bör att inget av barnen i undersökning hade blivit undervisat om avdunstning i 
skolan.  
 
Bar och Galili (1994) konstaterade att då barnen kommit upp i åldern 12- 13 år har de 
väsentligen olika föreställningar om avdunstning men att alla ligger på samma 
abstraktionsnivå och innehåller tankar om att vatten på något sätt förändras till ett osynligt 
tillstånd med små partiklar som är spridda i luften.  
 
Tytler (2000) jämför elevers begrepp av avdunstning och kondensation. Eleverna går första 
respektive sjätte året i skolan. Elevernas uppfattningar är i stora drag desamma som 
framkommit i tidigare undersökningar men Tytler kan se att barn ofta har mer än en 
uppfattning och inte säger att vattnet bara försvinner. Författaren ser också i den här studien en 
tydlig skillnad mellan hur den vuxne och barnet ser på förhållandet att t.ex. materia konserveras 
vid avdunstning. Om man ser det från den vuxnes horisont så har inte barnet klart för sig att 
materia konserveras medan det för barnet inte uppfattas relevant utan barnet koncentrerar sig i 
stället på andra delar av fenomenet.  
 
Författaren drar också slutsatsen att det finns faktorer som gör att de äldre barnens svar skiljer sig 
från de yngres, t.ex. större kunskap inom området vilket gör att de har större tillgång till 
hjälpbegrepp, förmåga att använda komplexa förklaringar, bättre förståelse av hur språket länkar 
samman och skiljer olika fenomen, större erfarenhet som kan användas för att förstå fenomenen. 
 
Tytler och Peterson (2004) genomförde under fyra år en longitudinell undersökning med 12 
elever då de var i åldern 6-9 år. Det författarna vill få fram i den här undersökningen är hur 
man kan karakterisera elevernas ökande förståelse för fenomenet avdunstning, vad som 
påverkar deras lärande och hur vi kan karakterisera vad vi menar när vi pratar om att förstå 
fenomenet avdunstning. Eleverna både intervjuades och deltog i undervisningssekvenser 
under de fyra åren. Deras uppfattningar kategoriserades. De ställdes inför problem av typen 
vad som händer med vattnet ”i en vattenpöl” och ”på ett fat” samt vad det innebär att ”tvätten 
torkar om man hänger ut den”.  
 

Det man kommer fram till är att det är en stor komplexitet i elevernas förståelse och att denna 
förståelse är kontext-beroende. Författarna fann t.ex. att i de första årskurserna kopplade ingen 
av eleverna tanken om vatten som kokar och ångan som stiger till en sjunkande vattenyta 
även om de hade refererat till vattnets kretslopp tidigare.  
 
Metod och genomförande 
 
Många studier presenterats som rör elevers uppfattningar om olika naturvetenskapliga 
fenomen men få av dem är av longitudinell karaktär där man studerat hur enskilda elever 
utvecklar sina föreställningar under en längre tidsperiod. I longitudinella studier undersöker 
man samma individer vid flera tillfällen under ganska lång tid, ofta flera år. Syftet är 
framförallt att studera kognitiv utveckling. En fördel sådana studier är att man kan studera 
utveckling trots att man undersöker få individer eftersom det är samma individer som 
undersöks. Nackdelen med longitudinella studier är att de kan ta lång tid och att den grupp 
som undersöks kan förändras. 
 
White (2001) menar att det är viktigt, ur forskningssyfte, att starta med just longitudinella 
studier tidigt i ålder och han tror också att de kan belysa andra effekter som att se personens 
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lärande i ett socialt sammanhang. Det kan ta lång tid att utveckla ett kunnande om 
naturvetenskapliga fenomen. Lärandet är inte en statisk process utan utvecklas hela tiden. En 
sådan utveckling kan endast studeras genom att följa enskilda individers begreppsutveckling 
under en längre tidsperiod genom t.ex. en longitudinell undersökning.  
 
Med en longitudinell design kan utvecklingen av enskilda elevernas uppfattningar av de 
fysikaliska fenomenen avdunstning och kondensation följas från 6 till 16 års ålder.  
 
Vår huvudmetod för att samla in data är den reviderade kliniska intervjun som introducerades 
av Piaget (1982). Så som vi i vår studie har använt den kan den anses vara halvstrukturerad 
eftersom vi har ett grundkoncept med frågor utifrån vilket vi sedan ställer följdfrågor 
beroende på hur intervjupersonen svarar.  
 
I den reviderade kliniska intervjun hänvisas till föremål eller skeenden som den intervjuade 
kan observera. Den intervjuade ska ges möjlighet att kunna iaktta och hantera föremål under 
intervjun.  
Att använda konkreta föremål vid intervjun som eleven kan titta på och eventuellt använda på 
olika sätt känns därför naturligt och användbart i naturvetenskapliga sammanhang. För att 
dokumentera intervjuerna väljer vi att göra bandinspelningar som sedan transkriberas.  
 
Projektet som rapporteras här ingår i ett större projekt som påbörjades 1997 inom vilket 
elevers lärande om materiens omvandlingar i ett fysikaliskt, ett kemiskt och ett biologiskt 
sammanhang studeras. Det fysikaliska sammanhanget handlar om vattnets kretslopp i ett 
slutet system som längre fram utvidgas till att även handla om det öppna systemet. I detta 
projekt fokuseras det fysikaliska sammanhanget. 
 
För projektet valdes från början ut alla elever födda 1990, fördelade på två skolor. Eleverna 
kom från så kallade åldersintegrerade klasser först i barnskola (förskoleklass och skolår 1 och 
2) och sedan i tre-femmor (skolår 3, 4, 5). I skolår 6, det vill säga vid 12 års ålder, flyttade 
alla till en och samma skola där eleverna blandades med elever från andra skolor för att sedan 
delas in i åldershomogena klasser. 
 
Vår grupp omfattade från början 15 elever men eftersom skolan har stor omflyttning på 
eleverna och många invandrarbarn som bara tillfälligt är placerade i området så har vi idag 
efter 7 års intervjuer 10 elever varav 7 är kvar sedan vi startade våren 1997. 
 
1997, 1999 och 2001 har vi genomfört undervisningsinslag som bygger på vardagsfenomen 
som har med vatten och dess omvandlingar att göra. Inspirerad av Novak och Musonda 
(1991) introducerade vi redan vid de första undervisningssekvenserna 1997 en förenklad 
molekylmodell för att det vid diskussionerna i fortsättningen skulle vara möjligt att diskutera 
vattnets omvandlingar mer detaljerat än vad som kanske hade varit möjligt utan modellen. 
Alla undervisningstillfällen har spelats in på video och eleverna intervjuades före och efter 
undervisningen. Intervjuer har genomförts individuellt och spelats in på band. 
 
Våren 2003 (i skolår 6) hade lärarna speciella undervisningssekvenser då de och eleverna 
diskuterade nya men liknande situationer som tidigare år.  
 
Från hösten 2003 (skolår 7) har eleverna haft vanliga lektioner i biologi, kemi och fysik men 
vi fortsatte med intervjuer och genomförde dessutom särskilda undervisningsinsatser även 
under våren 2004.  
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Genom hela projektet har den huvudsakliga strukturen på intervjuerna varit följande: Ett glas 
med vatten täckts med ett glaslock har ställts framför eleven. På insidan av glaslocket har 
imma bildats. Jag har frågat ”Vad tänker du att det är på insidan av glaslocket?” och sedan 
”Hur tänker du att det har kommit upp till glaslocket?”. Beroende på vad eleven svarat har 
sedan olika följdfrågor ställts.  
 
Under 2001 och 2003 har det varit samma grundintervju som 1997 och 1999 men situationen 
har utökats med att locket även har lyfts av och eleverna har getts möjlighet att fundera över 
vad som händer i ett öppet system. 
 
1998, 2000 och 2002 har intervjuerna haft en metakognitiv karaktär. Tidigare projekt har visat 
att elever ofta kan belysa sina egna uttalanden om de får tillfälle att vid ett senare tillfälle 
kommentera dem (Helldén, 2001). Samma material som tidigare har visats för eleverna och 
de har lyssnat på den senaste intervjun från föregående år, en bit i taget. Vi har sedan frågat 
vad de tänker om det de sa förra året. Tänker de på samma sätt idag eller på något annat sätt? 
Hur tänker de idag? Även vid dessa intervjuer har olika följdfrågor ställts beroende på elevens 
svar. 
 
Hela studien är tänkt att avslutas våren 2006, då eleverna går sin sista termin i grundskolan 
och är 16 år. Tanken är att de då ska få lyssna på intervjun från 1997 och få möjlighet att 
fundera och reflektera över hur de tänkte då. 
 
Resultat  
 
Vi analyserar intervjuerna från 1997 och framåt utifrån hur varje elev uppfattar och beskriver 
de fysikaliska fenomenen avdunstning och kondensation. Jag gör samtidigt jämförelser med 
tidigare forskning inom området (Osborne & Cosgrove 1983; Bar & Travis 1991; Bar & 
Galili 1994; Tytler 2000; Tytler & Peterson 2004). 
 
I analysen har vi kommit så långt att vi har studerat elevernas uppfattningar från 1997 till 2003 
och kommit fram till följande beskrivningskategorier. Vi jämför elevernas svar med 
kategoriseringar från andra undersökningar för att tolka elevernas svar. Efter en noggrann analys 
har vi kommit fram till följande kategorier: 
 
A. Vet ej/endast beskrivning/”Det är bara så”  
B. En förflyttning av vattnet på något sätt utan att vattnet ändrar form t.ex. sugs in i 

underlaget, sprattlar upp, flyger ut i luften, solen tar det osv.  
C. Värme påverkar vattnets rörelse  
D. En förflyttning av vattnet som ändrar form och blir t.ex. imma, ånga osv. 
E. Avdunstning i samband med förflyttning 
F. Det är partiklar (vattenmolekyler) som rör sig 
Genom att vi har följt dessa barn under så många år med upprepade intervjuer och 
mellanliggande undervisningsinslag får vi en unik möjlighet att dels se hur barnen utvecklar 
sina begrepp kring avdunstning och kondensation genom åren och dels hur undervisningen 
påverkar deras begreppsbildning.  
 
För att illustrera materialet väljs tre elever ut; Jonatan, Irene och Filip, och vi redovisar mera 
noggrant resultaten av deras intervjusvar 1997, 1999, 2001 och 2003, alltså de tillfällen då vi 
också har haft undervisningsinsatser.  
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Jonatan 
 
Jonatan som är en pojke som i början hade stora språksvårigheter men ett starkt självförtroende. 
Vid ett undervisningstillfälle så nämndes ordet imma men Jonatan visste inte vad det var så vi 
fick andas på fönstret och då förstod han vad vi menade med imma. Han är också en person som 
blev mer och mer talför, tog ganska tidigt till sig molekylbegreppet som en hjälp i sina 
förklaringar men han nämner aldrig avdunstning. 
 
De två frågor som ställs vid varje intervju är: 

Vad tänker du att det är på insidan av av glaslocket?  
Hur tänker du att det har kommit upp till glaslocket?. 

 
Jonatan 1997 
Vid båda tillfällena 1997 hävdade han bestämt att det är luft på insidan av glaslocket men 
under den andra intervjun blir han lite mer talför och utrrycker sig på följande sätt: 

Luft. För att det är varmt. Varmt kan gå upp. Kallt kan inte gå upp.  
 
Jonatan 1999 
Fortfarande håller han fast vid att det är luft på glaslocket men att luften kommer från vattnet. 
Vid den andra intervjun 1999 uttrycker han sig på följande sätt: 

Kokt vatten som rinner upp.  
För att vattnet är så varmt. 

 
Jonatan 2001 
Nu utökades intervjun med att vi lyfte av locket för att även diskutera det öppna systemet och 
vi kompletterade med frågeställningen: 

Vad tänker du händer med vattnet i burken om det får stå utan lock i 14 dagar?  
Nu har Jonatan lämnat uppfattningen att det är luft på glaslocket utan menar att det är ånga 
och utrycker sig på följande sätt då han ska förklara hur ångan kommit upp till glaslocket: 

Ett sorts varmt vatten. Om man häller kallt vatten och väntar några dagar så blir det 
molekyler här som fastnar där uppe. 

 
På frågan vad som händer om man tar av locket och låter burken stå utan lock så kommer han 
med följande tanke: 

Det kommer att gå väck, upp i luften och ångan går väck. 
 
Vid den andra intervjun 2001 så beskriver Jonatan ånga som små vattenmolekyler som har 
kommit upp till glaslocket på följande sätt: 

Vattenmolekylerna hade ingen annanstans att ta vägen och då gick dom upp till locket 
Fortfarande skulle vattnet i burken gå upp i luften om man tar bort locket. 
 
Jonatan 2003 
Vid första tillfället säger Jonatan att det är dimma på locket och dimma är enligt honom små 
vattenmolekyler som kommer ihop. Hur de kommer upp till locket beskriver han på följande 
sätt:  

När man håller vattnet länge, när man väntar, så blir vattnet till luft och vill ut. Men det 
kan inte komma ut utan fastnar på locket. 

Om vattnet i burken får stå utan lock då skulle det enligt honom försvinna eftersom:  
Det har ingenstans att fastna så det blir till luft och går ut i rummet. Ibland andas man 
in det. 



Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildningen 2004, rapport nr 
19/2006, (s 93-107). Vasa: Åbo Akademi 

8 

 
När vi träffar Jonatan vid det andra tillfället så hävdar han att det är vattenmolekyler på 
locken och att finns där eftersom inte hade någonstans att ta vägen utan de fastnar där. 
Om locket lyfts av så händer följande: 

Det skulle gått väck allt för vatten blir till varm luft och försvinner ut i luften. 
 
I diagram 1 nedan kan man tydligt se hur Jonatans utveckling över tiden ser ut. Man kan man 
se att han inte nödvändigtvis bara befinner sig i en kategori vid varje intervjutillfälle utan kan 
återfinnas i flera vid vissa tillfällen. När han väl tagit till sig ett partikelbegrepp håller han fast 
vid det i sina förklaringar. 
 

 
 
Diagram 1: Jonatans utveckling 
 
Irene 
 
Irene 1997 
Irene var mycket tystlåten då vi träffade henne 1997. Hon ville inte svara på mina frågor utan 
sade mest att hon inte visste. Vi tror emellertid att vi ändå väckte ett intresse hos henne om att 
hon på något sätt blev bekräftad, ty när hon lämnade intervjun så sade hon: 

Det här var jätteroligt 
 
Irene 1999 
Nu har Irene blivit betydligt mer talför och det visar sig att hon funderar mycket i olika banor. 
Vid första tillfället så säger hon att det är ånga på locken och att den kommer från varmt 
vatten men hon har ingen förklaring till hur det kommit upp till locket. Nästa gång vi träffar 
henne 1999 uttalar hon följande uppfattningar om vad som finns på locket och hur det har 
kommit dit: 

Ånga. Det är små vattenmolekyler från vattnet. 
Flytit upp. 

 
Nu har Irene en ganska klar bild av att det är en vattenrörelse och ger även en förklaring till 
denna vattenrörelse. Hon har nu också börjat ta till sig ett partikelbegrepp. 
 
Irene 2001 
Hennes förklaring nu är att det är imma på locket och i sin förklaring till hur imman kommit 
upp till locket använder hon sig av en erfarenhet från sin egen vardag: 

Det blir så när man andas på det. Det är värme och luft. Det kan komma när det är sånt 
där varmt vatten. Det är såna små molekyler som kommer upp där. 

 
På frågan vad som kommer att hända då man tar av locket och låter burken stå utan lock så 
har hon följande fundering: 
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Det skulle inte blivit nån imma på glaset. Molekylerna skulle gå upp till kanten och ut i 
luften. 

Då vi träffar Irene vid nästa tillfälle har hon i stort sett behållit kvar sin uppfattning om imma 
och molekyler som går ut i luften. 
 
Irene 2003 
Här håller Irene fast vid att det är imma på locket och redogör för hur imman kommit upp till 
locket:  

T.ex. om det blir för varmt och så blandas det med kallt så kommer vattnet på locket för 
att är instängt och sedan vill det avdunsta och kommer upp till locket. 

Hon har även en lång utläggning om vad som händer om man tar bort locket eller ej: 
Det beror på om man har lock eller ej. Har man lock så kommer det på locket annars 
kommer det ut i luften. 

 
Nu använder hon sig av begreppet avdunsta och har lämnat partikelbegreppet. Troligtvis så 
tycker hon att hon inte längre behöver använda sig av molekyler i sina förklaringar. 
 
I diagram 2 nedan kan man tydligt se hur Irenes utveckling ser ut. Man ser att även hon inte 
bara återfinns i en kategori vid varje intervjutillfälle utan kan finnas i flera vid vissa tillfällen. 
När hon väl tagit till sig partikelbegreppet håller hon fast vid det ganska länge i sina 
förklaringar. 
 

 
 
Diagram 2: Irenes utveckling 
 
Filip 
 
Filip 1997 
Redan når jag träffade Filip första gången var han helt klar över att det var vatten som fanns 
på glaslocket och att när vatten blir varmare så bildas ånga men han hade inga tankar om 
någon form av vattenrörelse. Han uttryckte det så här: 

Det har blivit varmt och då blir det ånga. Sedan blir det så jättevarmt och så blir det så 
blött här uppe. 

 
Han har klart för sig att det var vatten på glaslocket och att värme på något sätt behövdes.  
 
Filip 1999 
Vid första tillfället 1999 har Filip samma uppfattning som 1997: 

Ånga. Det är varmt vatten som åker upp.  
Det blir varmt där inne för det kommer ingen kall luft in. Det kommer rök som kommer 
upp. 

 



Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildningen 2004, rapport nr 
19/2006, (s 93-107). Vasa: Åbo Akademi 

10 

Han har en klar vattenrörelse och pratar dessutom om en rök som kommer upp. Kanske är 
detta en koppling till den rök man kan se då vatten kokar. 

Vattenånga. Kommer ingen luft in där så det blir jättevarmt därinne. Sedan om man 
låter det stå länge blir det aldrig torrt. Det är vattenmolekyler som lämnar vattnet och 
kommer upptill glaslocket. 

 
Det som nu hänt i Filips begreppsvärld är att han pratar om att det är vattenmolekyler som har 
åkt upp till glaslocket. Han har som vi tolkar det börjat tillägna sig en partikelmodell.  
Filip 2001 
Filip är konsekvent i sin uppfattning från 1999 men hans förklaringar är mera omfattande och 
detaljrika och han kopplar även till egna erfarenheter.  
 
Vid första tillfället uttrycker han sig som följer: 

Det är att som att ånga satt sig på ett glas eller fönster så blir det imma. 
Jo det blir varmt där inne eftersom det inte kommer luft in. Så blir den luften varm och 
så blir vattnet till ånga och så åker det upp där. Så blir det imma. 
Vattnet skulle avdunsta. Antingen om man har det öppet så går ångan ut eller om man 
har kvar det så blir det varmt eller nåt sånt. 

 
Vid andra tillfället uttrycker han sig på följande sätt: 

Imma och det blir ånga. Det blir varmt vatten där inne och det kan inte komma upp och 
det kommer inte ny luft ner där så att därför blir det sån ånga för att det kommer upp 
ånga. Det kommer upp varmt vatten eller nästan gammalt syre som koldioxid kan man 
också säga fast det är det inte. 
Imman försvinner eftersom det kommer ny luft in och den varma luften går ut. Då kyls 
den ner och då rinner det väck igen. Om man låter det stå länge så blir det varmt igen 
och då går det upp i taket. 

 
Filip har lämnat molekylbegreppet bakom sig och börjat använda ett nytt begrepp för att 
förklara det han ser.  
 
Filip 2003 
Resultatet från de två intervjuerna 2003 är i väsentliga delar detsamma som i tidigare 
intervjuer. Det som skiljer är förklaringarna är mera ordrika och förklaringskedjorna längre. 
Filip använder också mer frekvent begreppet avdunstning som ett sätt att förklara det som 
händer med vattnet. Exempel på detta är följande: 

Det är varmt vatten. Vatten som försöker dunsta och som inte kan komma ut eftersom 
det ligger ett lock på. Den fastnar på locket. Ångan är varm och värmen stiger uppåt. 
Vattnet kommer att dunsta och komma ut i luften. 

 
Om locket tas bort så menar Filip att vattnet skulle avdunsta och sedan skulle set inte finnas 
något vatten kvar. 
Då vi ber honom att förklara vad han menar då han säger att vattnet avdunstar får vi följande 
förklaring: 

Vattnet blir varmt och så blir det ånga. Ångan stiger upp i luften. Solen gör så att havet 
blir varmt och vattnet avdunstar. Då blir det moln som gör så att det regnar. 

 
I diagram 3 nedan kan man tydligt se hur Filips utveckling ser ut. Man ser att han, precis som 
Jonatan och Irene, inte bara återfinns i en kategori vid varje intervjutillfälle utan kan finnas i 
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flera vid vissa tillfällen. Han anammar partikelbegreppet tidigt men överger det då han hittar 
en förklaringsmodell som bygger på avdunstning. Denna modell håller han sedan fast vid. 
 

 
 
 Diagram 3: Filips utveckling  
Diskussion 
 
I intervjuerna är det tydligt att elevernas uppfattningar ofta har sin grund i konkreta 
erfarenheter som de tidigare gjort. Detta märks också i att de gärna väljer att uttrycka sig på 
ungefär samma sätt, med liknande ord, och hänvisar ofta till samma erfarenheter vid de olika 
intervjutillfällena.  
 
Vid analys av förändringar i de enskilda elevernas uppfattningar ser man bl.a. att 
förklaringarna blir mer komplexa med ökande ålder, att elevernas erfarenheter och 
vardagshändelser spelar roll för hur de uppfattar ett fenomen samt att deras föreställningar av 
ett fenomen är starkt beroende av sammanhanget. Värme spelar en stor roll i många elevers 
föreställningar om avdunstning. De förklaringarna som eleverna ger blir efterhand mer 
innehållsrika och tydliga och beskrivningarna mer detaljerade och avancerade. Eleverna kopplar 
ofta till liknande fenomen och erfarenheter och deras förklaringskedjor blir längre med växande 
ålder. 
 
Driver (1993) hävdar att vuxna ofta uppfattar barns föreställningar som naiva och inte visar 
dem något större intresse. Hon tycker i stället att man borde utnyttja möjligheterna att 
använda sig av barns tänkande i undervisningen. Då barn kommer till skolan har de egna 
föreställningar med sig kring olika fenomen och det är viktigt för lärare att lära känna de 
föreställningar och kunskaper som barn har med sig. Barn bearbetar hela tiden erfarenheter 
från upplevelser i omvärlden för att lättare förstå och kunna förutsäga fenomen i sin omvärld.  
 
Driver skriver vidare att ett antal undersökningar gjorts som pekar på barns begränsade 
förståelse av partikelbegreppet men menar att partikelbegreppet är viktigt. Därför bör man 
underlätta barns förståelse av detta begrepp. Det gäller att undervisning bedrivs på ett sådant 
sätt att man troligtvis kan rucka på elevers stabila föreställningar. Det är viktigt att diskutera 
och tala med barnen om dessa saker samt låta dem vara med i processen och upptäcka med 
alla sinnen.  
 
Med utgångspunkt i vad som tidigare är gjort inom området så visar det sig vid en jämförelse 
av resultat att elever i motsvarande åldrar väsentligen har samma föreställningar och tankar. 
Flera författare konstaterar i sina undersökningar bl.a. att yngre elever inte har någon klar 
uppfattning om avdunstning vilket vi också kan konstatera (Osborne & Cosgrove, 1983; Bar 
& Travis, 1991; Bar & Galili, 1994). Det är först när de kommer upp i 12-13 års ålder som 
avdunstning blir ett begrepp som de tar till mera frekvent vid sina förklaringar. De vet att 
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ordet finns men inte vad det står för. Vi kan konstatera att yngre elever har svårt att förstå hur 
vattnet har kommit upp till glaslocket men det finns många olika idéer om hur t.ex. sprattlar, 
flyter, flyger, andas. I de tidiga intervjuerna är det många som pratar om att det är bubblor på 
locket och de hävdar dessa bubblor innehåller luft som i vissa fall kan komma från vattnet. 
Detta resultat har vi också funnit i många andra studier inom området. 
 
På samma sätt som Tytler (2000) konstaterar så ser vi att ju äldre elever blir desto mer 
utvecklade blir deras svar vilket naturligtvis beror på att de har djupare kunskaper men också 
större erfarenhet att förstå ett fenomen. 
 
Det som skiljer vår undersökning från den undersökning som Tytler och Peterson (2004) 
genomförde är framför allt att vi har följt våra elever under en längre tid och att vi dessutom 
har haft metakognitiva intervjuinslag. Det även vi kan konstatera är att elevernas förståelse är 
beroende av sammanhanget 
 
Vi har i undervisningsinslagen försökt introducera en partikelmodell. En del i att lära sig 
något nytt är att bekanta sig med nya ord. Vi kan se att flera elever ganska tidigt använder 
ordet molekyl eller vattenmolekyl i sina förklaringar men frågan är vad de egentligen menar 
att en vattenmolekyl är. Ofta uttrycker de att vattnet blir molekyler. Många elever påpekar att 
molekyler är mycket små och att de därför är svåra att se. Ibland används begreppet 
vattenmolekyl som om det är identiskt med uttrycket vattendroppe eller bubbla. 
 
Undervisningsinslagen hade i början ingen större inverkan på elevers begreppsuppfattning 
utan de hade sina egna uppfattningar som till en början var mycket svåra att ändra på. De 
tyckte naturligtvis att de hade bra förklaringar som hittills hade fungerat alldeles utmärkt i 
deras värld och då fanns det ingen anledning att ändra på dem. Vi tror att våra insatser har sått 
små frön hos dem som kanske fick dem att fundera och reflektera över sina uppfattningar på 
ett sätt som de tidigare inte gjort. Hos vissa elever märktes detta tydligt på så sätt att de ibland 
i sina förklaringar kopplade till inslag som vi diskuterat tillsammans vid undervisningsinslag 
som låg några år tillbaka i tiden.  
 
När eleverna på allvar började använda sig av begreppet avdunstning ställde vi frågan till dem 
om hur de skulle förklara vad avdunstning är och fick då bl.a. följande svar: 
• Det blir sådana vattenmolekyler som försvinner upp i luften.  
• Det försvinner. Vattnet går bort.  
• Det blir små vattenmolekyler som lyfter och går upp till locket och fastnar där. 
• Det är som att solen drar iväg vattnet men det försvinner ut i luften. Det blir liksom ånga.  
• Det försvinner. Det är något med solen. Solen torkar ut det och tar åt sig.  
• Vattnet blir varmt och så blir det ånga. Ångan stiger upp i luften. Solen gör så att havet 

blir varmt och vattnet dunstar. Då blir det moln som gör så att det regnar. 
• Jag menar att det tas upp i luften lite i taget så att man knappt märker det och sedan efter 

några veckor är allting borta 
 
Vi tror att undersökningar av det slag som rapporteras här kan ge viktig information som 
skulle kunna användas för att utveckla den naturvetenskapliga undervisningen i grundskolan. 
 
Vi har ett omfattande material som vi ska fortsätta analysera för att se hur 
undervisningsinsatserna och det tidiga införandet av partikelbegreppet har påverkat elevernas 
uppfattningar, framför allt då de senare insatserna vi har gjort. Vi följer också hur eleverna 
uppfattar de metakognitiva inslagen. 
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