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Abstract 
The purpose of this investigation was to find out more about students’ spontaneous ideas 

about properties and transformations of matter. Examples of matter chosen are such which 

students know about from everyday life and focus is mainly on the questions if students know 

that all matter has weight and that matter is preserved in transformations. 

 

The method used is semi structured qualitative interviews with individual students. Different 

experiments were carried out together with the students who afterwards were interviewed. 

However, the students show varying answers and no generalizations can be done. However, 

when their conclusions from observations differ from their earlier experiences they trust their 

eyes. All students know that a human body has weight as well as a grain of dust. They also 

know that with addition of a colored substance in the water, the mass increases, but more 

hesitation exists when the additive is sugar. A couple of students are capable of discussing 

logically sometimes but not at all events.  
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Sammanfattning  
Undersökningens syfte var att undersöka vad elever i årskurs tre har för spontana 

uppfattningar om materiens egenskaper och dess transformationer. Exempel på materia som 

valts är det eleverna känner till i vardagen och undersökningen har främst fokuserat på om 

eleverna dels vet att all materia väger något samt dels att materia är beständig och inte 

försvinner vid transformationer.  

 

Metoden som använts är semistrukturerade kvalitativa intervjuer med enskilda elever. Olika 

försök genomfördes tillsammans med eleverna som sedan intervjuades.  

 

Resultatet visar att eleverna varierar sina svar. Inga generella slutsatser kan dras. Dock kan 

man se att de grundar sina svar på det de ser och knyter sina föreställningar till sin vardag. 

När ögats uppfattning inte överensstämmer med erfarenheter litar flertalet elever på ögats 

observation. Alla elever vet att en människa väger liksom dammkorn. De vet också att vid 

tillsats av en färgad substans i vatten så ökar massan men fler oklarheter råder vid tillsats av 

socker. Ett par elever förmår resonera logiskt vid ett tillfälle men inte vid ett annat.  

 

Nyckelord: Naturvetenskap, materia, egenskaper, transformation, aggregationsformer 
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Inledning  
Allting som finns på vår jord är uppbyggt av materia. Alla ämnen på vår jord förekommer i 

fast form, vätskeform eller i gasform. Luften vi andas, havet vi simmar i och jorden vi går på 

är exempel på materia. I den klassiska naturvetenskapen gäller att materia varken kan 

försvinna eller nyskapas. Massan som finns i ett slutet system bevaras även om systemet 

genomgår förändringar (Andersson, 2001). Jorden kan ses som ett slutet system och det vi har 

på jorden måste vi ta hand om. Att dumpa gifter i havet leder inte till att de späds ut och 

försvinner, utan de finns kvar där och hotar många människors och djurs liv. I dessa dagar när 

det skrivs oerhört mycket om miljöproblemen och vi är medvetna om problemen som hotar 

vår jord känns det extra viktigt att fokusera på materien och dess bevarande. Vi måste 

medvetandegöra detta tidigt hos våra elever och sedan gäller att man som lärare ofta under 

elevernas skolgång bearbetar detta. 

 

Barn har oftast en föreställning om naturvetenskapliga fenomen som bygger på 

vardagsföreställningar. Det har gjorts upptäckter att majoriteten av eleverna tenderar att 

glömma bort den undervisning de fått och återgår till sina vardagliga föreställningar 

(Andersson, 2001). Vad säger det om den undervisningen som bedrivs i skolan? Sjöberg 

(2000) påstår att ingen lär sig som inte vill och att man lär sig bara det som man är intresserad 

av att lära. Utan intresse och motivation kan inget lärande åstadkommas. Han anser också i 

enlighet med konstruktivismen att varenda individ redan från födseln är en liten forskare som 

konstruerar sin egen verklighetsuppfattning. Med intresse och motivation - grundstenarna i all 

undervisning - kan jag som lärare åstadkomma goda förutsättningar för lärande.  

 

Bakgrund 

Styrdokument 

Mitt intresseområde omfattar grundskolans tidigare år. Skolans verksamhet styrs av Lpo 94 

och kursplaner inom olika ämnena. Jag koncentrerar mig på undervisningen i naturvetenskap 

och främst kemi. Vad säger styrdokumenten? 

 

I Lpo 94 (2006) finns följande text ur skollagen: ”Det offentliga skolväsendet vilar på 

demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i 

 - 1 -   



 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som 

verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för 

vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §)”(sid 3). 

 

Lpo 94 (2006) beskriver i skolans uppdrag att eleverna genom att förmedlas ett 

miljöperspektiv får möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 

och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

”Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa hållbar utveckling”(sid 6).  I Lpo 94 (2006) läggs vikten på att skolan 

skall bistå eleverna att inhämta sådan kunskap att de kan fortsätta utbilda sig. Skolan skall 

sträva efter att varje elev: 

• ”tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig 

och få beredskap för livet” (sid 9) 

Det står också att eleven skall ha nått följande mål;  

• ”känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 

naturvetenskapliga kunskapsområdena” (sid 10) 

• ”känner till förutsättningar för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 

sammanhang” (sid 10) 

 

I kursplanen för naturorienterade ämnen (2000) betonas det att eleven skall kunna urskilja 

växelverkan inom olika system, till exempel på atom- och molekylnivå. En annan viktig punkt 

är att eleverna ska kunna skapa sig en förmåga att se samband mellan vardagliga och 

naturvetenskapliga förklaringar av fenomen som finns runt oss alla. Syftet med utbildningen i 

de naturorienterade ämnena är att bidra till ”samhällets strävan att skapa hållbar utveckling 

och utveckla omsorg om natur och människa” (sid 1). Eleverna ska utveckla sin förmåga att 

se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen. Det är viktigt att eleverna 

skaffar sig kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar 

till resursbevarande. Eleverna ska få en inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna 

miljö- och hälsofrågor kan byggas upp med hjälp av personliga erfarenheter och kunskaper i 

naturvetenskap. De ska också få kunskap om naturliga kretslopp och om energins flöde 

genom olika naturliga och tekniska system på jorden. 

 

I kursplanen för kemi står följande om ämnets roll i utbildningen: ”Kemiämnet syftar 

till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt perspektiv. Samtidigt skall 
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utbildningen befästa upptäckandes fascination och glädje och människans förundran 

och nyfikenhet såväl inför vardagslivets fenomen som naturens uppbyggnad.  

Kemiämnet syftar vidare till att belysa och bearbeta frågor om hälsa, miljö och 

jordens resurser” (sid 1). Det står också att vi ska sträva mot att eleverna ”utvecklar 

förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning” (sid 

1). Eleverna ska i årskurs 5 ha målet att ”ha kunskap om begreppen fast och flytande 

form, gasform samt kokning, avdunstning, kondensering och stelning” (sid 2). De ska 

dessutom ha ”inblick i hur kemisk kunskap kan användas vid diskussioner om resurs- 

och miljöfrågor och om hur kemikunskaper kan användas för att förbättra våra 

levnadsvillkor” (sid 2). I årskurs nio ska de dessutom ”ha kunskap om de viktigaste 

kretsloppen i naturen samt kunna beskriva några spridningsprocesser för materia i 

luft, vatten och mark” (sid 3). 

 

Piagets syn på lärande och kunnande 

En person som har haft stort inflytande på skolans naturvetenskapliga undervisning är Jean 

Piaget (1896-1980). Hans teorier om lärande innebär i korthet att all inlärning sker i processer 

där vi skapar eller konstruerar t.ex. en föreställning, ett begrepp, ett minne eller något annat 

(Evenshaug & Hallen, 2001). Han menar att barns utveckling sker i olika stadier som måste 

gås igenom för att förstå och klara av nästa stadium. De olika stadierna är: det sensomotoriska 

stadiet (0-2 år), det preoperationella stadiet (2-7 år), det konkret operationella stadiet (7-11 år) 

och det formella operationella stadiet (från cirka 11 år). De elever som jag ska basera min 

undersökning på går i årskurs 3 och är 9 år och det gör att de enligt Piaget då befinner sig i det 

konkret operationella stadiet. Enligt Evenshaug & Hallen (2001) menar Piaget att barn i den 

åldern är beroende av en konkret utgångspunkt för att kunna lösa problem. De behöver ha 

exempel och illustrationer för att förstå olika saker. De behöver också få arbeta med konkreta 

uppgifter för att på egen hand kunna komma fram till lösningar på problem. Barn i denna 

ålder kan resonera logiskt om konkreta föremål de har framför ögonen och då ställa dem i 

ordningsföljd, klassificera dem, jämföra och dra slutsatser. Piaget anser att barn i det konkret 

operationella stadiet behärskar konservationsbegreppet. Mängdkonservation förvärvas i 

genomsnitt vid sju års ålder, viktkonservation vid omkring åtta år och volymkonservation i 

tio- till elvaårsåldern. 
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Säljö (2000) menar att Piaget inte såg människan som en passiv varelse utan snarare som en 

aktiv individ med förmågan att skapa meningsfulla helheter av omgivningen. Barn ska tillåtas 

vara aktiva, upptäcka saker på egen hand, arbeta laborativt och styras av nyfikenhet. Piaget 

förespråkade förståelse framför ”lära utantill” och ansåg ”traditionell” klassrumsundervisning 

som ett störande moment som motverkar barnens spontana aktiviteter och självständiga 

utveckling. 

 

Trots att Piagets teorier om utveckling och inlärning i de olika stadierna fått kritik så var det 

dock, enligt Andersson (2001), Piagetepoken som öppnade elevperspektivet och gjorde att 

didaktiker i naturvetenskap började ställa nya frågor om barns uppfattningar om olika 

naturvetenskapliga begrepp och företeelser. 

 

Materiabegreppet – en forskningsbakgrund 

Vad är materia? Går man in på Nationalencyklopedins hemsida och söker på ordet får man 

fram att materia är ett latinskt ord som betyder ämne eller stoff.  Enligt atomhypotesen så är 

all materia uppbyggd av atomer, små partiklar som ständigt är i rörelse och attraherar 

varandra på små avstånd och repellerar varandra då de trycks ihop. Ett ämne kan klassificeras 

som fast, flytande eller gasformigt. Ett fast ämne har bestämd form och volym, ett flytande 

ämne har obestämd form men bestämd volym och ett gasformigt ämne har ingen bestämd 

form eller volym. 

 

Det finns många undersökningar om elevers kunskap, förståelse och begreppsuppfattningar 

om materia. Eskilsson (2001) gjorde en longitudinell undersökning bland 12-14 åringar 

gällande deras förståelse av materiens förändringar. Slutsatserna var att elever tidigt kan ta till 

sig och bygga upp egna, om än ibland felaktiga, begrepp om vardagliga fenomen. De kan 

också ta till sig och använda vetenskapliga ord och begrepp som de använder parallellt med 

sina tidigare begrepp om fenomenen. Elevernas tidiga föreställningar kan vara ett steg mot 

bättre förståelse. Det gäller för pedagogen att vara medveten om elevernas spontana 

föreställningar och att vissa vetenskapliga ord har en annan betydelse i vardagsspråket vilket 

kan försvåra förståelseprocessen. Eskilsson (2001) skriver att: ”Elever kan ha föratomära 

tankar men det är inte troligt att de formulerar dessa som ett generellt partikelbegrepp”(sid 

196). Han anser att en enkel partikelmodell, utifrån molekylbegreppet, är ett bra hjälpmedel 

 - 4 -   



 

och att den fantasivärld, som partikelvärlden är för eleverna, är lättare för yngre elever att 

använda än om man väntar tills de börjar i sjunde klass.  

 

Stavy (1991) visar i en rapport att elever har stora svårigheter att förstå materiabegreppet. Det 

visar sig både när de ska förklara vad materia är och när de ska ta ställning till om ett konkret 

ämne är materia eller ej. För många elever är materia något som man kan ta på. Hon drog 

slutsatsen av sin undersökning att man borde vänta med att införa en partikelmodell för 

materiens byggnad tills eleverna är på det klara med att t.ex. gas är materia.  

 

Eleverna uppfattar ofta materia som kontinuerlig och statisk (Andersson, 2001), vilket kan 

leda till problem med förståelse av när två ämnen möts och ett nytt bildas. Denna uppfattning, 

står i kontrast till naturvetenskapens dynamiska synsätt av ständig rörelse bland atomer och 

molekyler.  

 

Andersson (2001) och Eskilsson (2001) anser att undervisningen av partikel-, atom- och 

molekylbegreppen, som materian består av, borde kunna börja tidigare än vad som idag är 

fallet och ta hjälp av de yngre elevernas fantasi. Detta är viktigt för att kunna ge eleverna en 

språklig förståelse av begreppen som används i naturvetenskapen. Andersson (2001) anser att 

man i de yngre åldrarna borde arbeta mycket med fasövergångar, så att eleverna får en god 

förståelse av fast, flytande och gasformigt. Han skriver också att det uppstår problem om inte 

eleverna språkligt äger förståelse för begreppen fast, flytande och gasformigt ämne eller om 

eleverna har en annan uppfattning av dem än vad pedagogen har. Eleverna kan då inte förstå 

förklaringarna av materien med hjälp av partikelmodellen. Stavy & Stacher (1985) hänvisar i 

sin undersökning till en undersökning av Dickenson där han funnit att fyraåringar kan skilja 

mellan flytande och fast, även om fyraåringarnas indelningar inte är perfekta jämfört med 

naturvetenskapens syn på dessa begrepp. 

 
Ett problem som Anderson (1989) belyser är att läromedlen i kemi och fysik på högstadiet 

inte gör en tydlig skillnad mellan ämnenas makroskopiska egenskaper och de mikroskopiska 

egenskaperna hos partiklar. Han efterlyser en undervisning där man får beskriva och 

systematisera och att man i både kemi och fysik använder sig av kvalitativa modeller. 

 

Alla begrepp som berör fenomen och materia i den naturvetenskapliga sfären är viktiga, även 

de som är felaktiga, det är en slutsats Eskilsson (2001) drar. Eskilsson menar också att 
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pedagoger måste vara medvetna om elevernas spontana uppfattningar och begrepp, för att 

kunna tillgodose elevernas vetgirighet. Många forskare, menar att undervisningen av 

materians byggnad kan börja tidigt, kanske redan i förskoleklass. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka uppfattningar som finns hos elever i årskurs tre 

när det gäller vad materia är och materians bevarande vid transformationer.  

  

Frågeställning 
 

• Vad har elever i årskurs 3 för spontana uppfattningar om materiens egenskaper?  

• Vad har elever i årskurs 3 för vardagsföreställningar om företeelser där materien 

transformeras?  

 

Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig till att fråga om några olika sorters materia som relaterar till 

elevernas vardag och fokuserar på att ta reda på om de vet att all materia väger något och är 

beständig och inte försvinner vid transformationer.  
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Metod 

Urval 

Intervjuerna har genomförts på en liten skola i mellersta Sverige. Skolan är för intervjuaren 

känd sedan tidigare och här går elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Anledningen till 

att valet föll på årskurs 3 är att jag ämnar jobba med yngre elever och vill tidigt införa 

naturvetenskaplig undervisning. Inför urvalet så tillfrågades alla elever (sex stycken) i årskurs 

3 om de var villiga att delta. Brev skickades hem till vårdnadshavarna där de fick fylla i sitt 

samtycke. Se bilaga 1. Eftersom elevunderlaget inte är så stort i denna klass så fick alla som 

ville vara med. Totalt intervjuades fem elever, en av eleverna var sjuk vid intervjutillfället. 

 

Datainsamling 

För att få svar på frågeställningarna valdes enskilda kvalitativa elevintervjuer s.k. 

semistrukturerad intervjuteknik enligt Kvale (1997). Denna metod är bra ur den synpunkten 

att den tillåter att man följer upp med följdfrågor beroende på vad eleverna svarar. Det är en 

metod som är användbar för att komma åt elevers tankar, attityder och förkunskaper inom ett 

utvalt område. Johansson & Svedner (2001) menar att om metoden används rätt så kan den 

för pedagogen ge värdefull information som sedan är användbar i läraryrket.  

 

Till min hjälp konstruerade jag en intervjuguide, se bilaga 2. Enligt Kvale (1997) bör en 

intervjuguide bestå av fyra faser: Först en inledande introduktionsfas som syftar till att ge 

eleven en kort bakgrund till undersökningen. Introduktionsfasen följs av en uppvärmningsfas 

där man ställer allmänna frågor till eleven för att skapa en lugn atmosfär. Syftet med 

huvudfasen är att presentera de frågor som sedan skall ligga till grund för resultatet. Genom 

intervjuns nedtrappningsfas får eleven chansen att ställa frågor och kommentera det som sagts 

under intervjun.  

 

Intervjuerna spelades in på en kassettbandspelare, för att minimera missförstånd, vilket det 

lätt kan bli om man ska sitta och anteckna under en intervju. Detta är enligt Johansson & 

Svedner (2001) den intervjuform som rätt använd ger bäst kunskap om elevernas förståelse 

och uppfattning om intervjuämnet. 
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Procedur 

Innan intervjuerna kunde påbörjas kontaktades rektorn på skolan för ett medgivande. Av 

forskningsetiska skäl (Kvale, 1997) och som en förberedelse inför intervjuerna kontaktades 

även föräldrarna via ett brev som presenterade undersökningen och dess syfte. De upplystes 

även om användandet av bandspelare och informerades om elevernas anonymitet och 

frivillighet. Då jag fått medgivande från samtliga föräldrar, genomförde jag intervjuerna med 

eleverna en och en och de tog mellan 30-45 minuter. Intervjuerna gjordes på skolan under en 

dag i ett avskilt grupprum där vi inte blev störda. Intervjuerna spelades in på 

kassettbandspelare men jag förde även anteckningar för att kunna markera huvudskakningar 

och annat som kunde hjälpa till vid analysen. Intervjuplatsen var vald med omsorg så att inget 

störande skulle kunna dyka upp och stressa eleverna under intervjun. 

 

Intervjuerna följde intervjuguiden, som finns som bilaga, och varje intervju inleddes med att 

eleven informerades om vad som skulle ske under intervjun och att de kunde säga stopp och 

avsluta intervjun när de ville. Eleverna fick godkänna att de skulle bli inspelade på band och 

de fick vetskap om att deras svar inte kunde spåras och att de i rapporten skulle vara anonyma 

med ett fingerat namn.  

 

Jag poängterade att jag var intresserad av att få veta hur de tänkte och vad de kunde om de 

saker jag skulle visa under intervjun. Det viktiga var inte att de skulle ge svar som de kunde få 

rätt eller fel för, utan vad de ansåg om det jag frågade om. Enligt Johansson och Svedner 

(2001) innebär en kvalitativ intervju att endast frågeområdena är bestämda. Frågorna kan 

variera från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade svarar och hur uttömmande 

svaret är. Frågorna måste anpassas till den intervjuade så att eleven ges möjlighet att ta upp 

allt hon/han önskar. Beroende på hur eleverna svarade så följdes detta upp med följdfrågor 

som ”Hur tänker du då?” Doverborg, Pramling & Samuelsson (2000) menar att det är bra att 

använda sig av denna typ av frågor, då barn ofta brukar uppfatta dem som enkla. Det är bättre 

att ge dem en uppmaning att berätta än att fråga dem om de kan eller vill då svaret lätt kan bli 

nej. 

 

När intervjun var klar tackade jag för mig och berömde eleven för dess insats. Eleven fick 

möjlighet att ställa frågor och jag frågade hur han/hon upplevde situationen. Efter detta satte 
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jag mig ner och reflekterade över hur intervjun gått och om jag gjort något som påverkat 

elevens svar. 

 

Databearbetning 

När intervjuerna var genomförda så transkriberades alla intervjuer och jämfördes med 

anteckningarna. I transkriberingarna har även tankepauser markerats. Enligt Kvale (1997) 

betraktas detta som det enda pålitliga empiriska datamaterialet. För att hålla alla elever 

anonyma så tilldelades de siffrorna 1-5 och jag, som intervjuare fick beteckningen I. När detta 

var klart raderades alla ljudupptagningar. 

 

En bedömning av materialet utifrån frågeställningarna ledde fram till resultatet som visas här i 

rapporten. Jag valde att dela upp resultatet i två delar: Materiens egenskaper och Materiens 

bevarande vid transformationer. Rapporten grundar sig på elevernas spontana funderingar.  
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Resultat 
Som inledning av min intervju kontrollerade jag att eleverna kände till begreppen väger mer, 

väger mindre och väger lika mycket. Ingen av de fem eleverna hade problem med att definiera 

dessa begrepp.  Efter det gick jag vidare och frågade: ”Vad väger mest, 1 kilo bomull eller 1 

kilo järn?” Alla fem eleverna svarade spontant att järn väger mest. På grund av detta svar 

följde en diskussion med eleven och tillslut efter mycket resonemang kom alla fram till att det 

vägde lika mycket. En av eleverna sa att: ”Man tänkte inte på att du sa hur mycket det vägde 

utan bara att järn är tungare än bomull” (elev 3). 

 

Materiens egenskaper – elevernas spontana svar 

Vad består en människa av och kan man väga den? 

Alla elever säger att man kan väga en människa. Dock tror elev 1 att benen i kroppen inget 

väger, annars kan man väga allt. ”Benen väger inget” (elev 1). När jag frågade vad det är i en 

människa som väger så fick jag lite olika svar. Alla började räkna upp olika kroppsdelar men 

två av eleverna nämner också järnet som finns i blodet. En av dessa elever hävdar att det är 

järnet i blodet som avgör hur tung man är. Desto större man är desto mer blod har man och 

därmed också mer järn. ”Han är kortare och har mindre blod, då har han mindre järn i blodet” 

(elev 5). ”Det är järnet i blodet som väger” (elev 5). Elev 4 svarade att ”Du väger mer för att 

du är större än mig”. 

 

Vad är damm och kan man väga det? 

På frågan om vad damm är så kopplar alla elever ihop damm med att det är smutsigt. ”Det 

kommer när det är stökigt och då samlas det ihop” (elev 2). ”Damm består av smuts och luft 

och kommer från kläder, mattor, hår och annat” (elev 4). Eleverna tyckte det var svårt att 

svara på vad damm egentligen är och vad det kommer ifrån. ”Det bara finns där i luften” (elev 

3). Alla fem eleverna var övertygande om att man kan väga damm. Även om man bara hade 

ett litet dammkorn så kunde man väga det, fast då fick man ha en annan våg en den jag hade 

med mig. ”Man kan väga ett pyttelitet dammkorn” (elev 4).  
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Vad är lukt, hur kommer det till näsan och kan man väga lukt? 

Många av eleverna kopplar ihop lukt med luft. ”Lukt är luft” (elev 2). Elev 3 säger: ”Det finns 

en vind i kaffet som kommer ut när man skruvar upp locket, när kaffet blir kallt luktar det inte 

lika mycket för det finns inte så mycket vind kvar.” Två av eleverna använder någon form av 

partikeltänkande när de försöker förklara lukt. Elev 4: ”Lukt kommer från luften och är 

blandat med typ smakämnen.” Smakämne beskriver han som ett pulver som finns i luften. 

”Luften är blandad med lukten och det är ämnena i kaffet som luktar” (elev 4). Elev 5 säger 

att: ”Lukt är som små saker som kommer till luften och kommer till näsan och luktar.” 

 

Eftersom nästan alla kopplade ihop lukt med luft så var det inget konstigt för dem att de kände 

lukten i näsan för när jag öppnade termosen så släppte jag ut luften och så blandade den sig 

med den övriga luften. Anledningen till att vi känner lukten i näsan är för att vi har något i 

näsan som gör att vi känner lukt. ”Vi har saker i näsan som känner igen lukt härinne” (pekar 

på näsan) (elev 1). Elev 4 menar att ”lukten flyter i luften fast man inte ser den.” 

 

Det var bara en av eleverna som trodde att man kunde väga lukt. De resonerade om att man 

inte såg lukt och därför inte kunde väga den. Elev 5 svarade: ”Man kan väga de där små 

sakerna.”   

 

Väger luft något? 

Av de fem eleverna som jag intervjuade var det en av dem som svarade att luft inget vägde. 

Eleven resonerade först om att luften gick att väga för att den har någon slags tyngdkraft men 

ändrar sedan sitt svar när vi tittar på de uppblåsta ballongerna som hänger i balans på en 

pinne. Då ansåg eleven att om man släppte ut luften ur den ena skulle pinnen fortfarande 

hänga i balans. ”Om man tar ur luften ur den ena är den i balans ändå” (elev 1).  

 

En av de andra trodde först att luften inget vägde men efter ett långt resonemang med sig själv 

så kom han till slut fram till att luften faktiskt väger. Man kan dock inte väga luften på en 

vanlig våg utan man måste ha en särskild våg och man måste stänga in luften i något, t.ex. en 

ballong. Annars går det inte att väga den. ”Man kan inte hålla i luften och väga den men om 

man har den i en ballong går det att väga den” (elev 3).  
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Materiens bevarande vid transformationer – elevernas spontana 

svar  

Formändring 

Två av eleverna svarar att det måste väga lika mycket efter formändringen eftersom man inte 

har tagit bort eller lagt dit något. Elev 3 resonerar sig fram på följande sätt: ”Den skulle väga 

mindre eller (tänker), fast det är ju lika mycket, den skulle väga samma.” Elev 4 resonerar på 

samma sätt: ”Det blir samma på vågen, det är fortfarande lika mycket deg.” Elev 2 tror att 

lerklumpen väger mer och när jag frågar varför så får jag svaret: ”Den är mer utspridd därför 

tar den mer plats på vågen.” Elev 2 resonerar tvärtom, ”Den väger mindre tror jag, den har ju 

blivit plattare.” Elev 5 är lite osäker han velar fram och tillbaka och kan inte bestämma sig om 

den väger lika eller mindre. Elevens spontana första svar är: ”Den väger lika mycket.” Sedan 

ändrar han sig: ”Eller jag vet inte, den väger mindre, du gjorde den ju plattare.” Det slutgiltiga 

svaret från elev 5 är att den väger mindre.  

 

Upplösning – socker 

Eleverna tror att sockret smälter eller delas sönder i små delar. Alla menar att sockret finns 

kvar i vattnet men vi kan inte se det. .  Elev 1 tror till exempel att sockret smälter och säger: 

”Det blir som vatten, man kan inte se det.” Elev 4 säger: ”Sockret går typ sönder”  

Sockret har blandats med vattnet på olika sätt. Elev 5 säger att ”Sockret gick in i vattnet”. 

 

Av fem elevers så är det endast två av dem som säger att glaset väger mer efter tillsats än 

innan. ”Det väger 309 gram, vattnet vägde ju 301 och sockret 8” (elev 5). En elev tror att det 

väger lite mer än innan, men inte så mycket extra som sockret vägde. ”Det väger lite mer än 

innan, men eftersom sockret är i så små delar så väger det inte lika mycket som innan du 

hällde i det” (Elev 4). De två sista eleverna tror att vattnet väger lika mycket som innan. Elev 

3 säger: ”Det skulle väga lika mycket som innan för sockret är utspritt i vattnet.” 

 

Två av eleverna tror att man kan få tillbaka sockret bara man kan få bort vattnet på något sätt. 

De hade inga förslag på hur man skulle göra. De tre andra eleverna trodde inte man kunde få 

tillbaka sockret eftersom det har sönderdelats i så små delar. 
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Upplösning – karamellfärg 

 Här rådde det ingen tvekan om att det vägde mer än innan färgen tillsattes i glaset. ”Färgen 

väger samma som i vattnet som utanför, sockret smälter därför väger det mindre” (Elev 4). 

När eleverna beskriver hur färgen blandas med vattnet så säger de att färgen sprider sig i 

vattnet till skillnad från sockret som smälter eller sönderdelas.  

 

Frysning – smältning 

Alla eleverna beskriver is som fruset vatten och varför is smälter i rumstemperatur är för att 

det är varmt och i frysen fryser vattnet för att det är kallt. Om is smälter så blir det vatten igen.  

Elev 1 säger att is är: ”Kallt vatten som har stelnat.” 

 

När vi övergick till att diskutera vad is väger kontra vatten så gick meningarna isär. Tre av 

fem elever trodde att isen i flaskan väger mer än vattnet gjorde från början eller skulle göra 

om det fick smälta. Anledningen är att is är tyngre än vatten. Elev 3 säger: ”Is är mycket 

tyngre än vatten, isen väger mer än vattnet.” De två eleverna som sa att vattnet och isen väger 

lika mycket säger: ”Isen och vattnet väger lika mycket, du har ju inte hällt i mer” (Elev 5). 

Elev 2 säger ungefär samma sak: ”Det skulle väga lika mycket. Det är samma i som innan.”  

 

Kokning 

Vattenångan på bilden fick lite olika namn, ånga, rök och fukt. Eleverna 1, 2, 4 tror att ångan 

är luft. Elev 3 tror att det är vatten. Elev 5 har svårt att förklara sig. Han säger att ångan är 

fukt, men kan sedan inte förklara vad fukt är.  

 

Elev 4 säger att: Luften finns i vattnet, när det kokar blir den varm och försvinner, sedan blir 

den kall och vanlig luft igen.” 

 

Elev 3 säger: ”det börjar bubbla i vattnet och då blir det rök som är vatten.” 
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Diskussion  
Detta avsnitt inleds med en diskussion angående den använda metoden. Sedan följer en 

resultatdiskussion och avslutningsvis diskuteras om hur jag skulle kunna nyttja det jag lärt 

mig av undersökningen i undervisningen i det dagliga arbetet. 

 

Metoddiskussion 

Att använda sig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer är en metod som är bra ur den 

synpunkten att den tillåter att man följer upp med följdfrågor beroende på vad eleverna svarar. 

Intervjuerna utfördes av en för eleverna känd person vilket skapar ett lugn och en trygghet hos 

dem. Elevernas svar var mycket tillförlitliga i och med att de var lugna och trygga med 

situationen och berättade otvunget om det de trodde. Vid intervjutillfällena var det svårt att 

lyssna och vänta ut elevernas funderingar utan att styra eller leda dem i diskussionen på något 

sätt. Vid något tillfälle kan påverkan på eleverna skett på grund av bristande intervjuteknik 

och därmed kan reliabiliteten ha påverkats. I efterhand kan, efter analys, svar finnas där 

följdfrågor kunde ha hjälpt mig att få mer uttömmande svar. De har i sin tur kunnat ge mig ett 

bättre underlag för att kunna tolka. Det som höjer reliabiliteten i rapporten är de åtgärder som 

vidtagits vid genomförandet av undersökningen. Dessa åtgärder bidrar till en mer trovärdig 

bild av de resultat som ligger till grund för detta arbete. Varken elever eller vårdnadshavare 

fick i förväg veta vad intervjuerna skulle handla om. Detta bidrar till att eleverna inte fick 

någon möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna. Intervjuerna följde en intervjuguide för 

att inget skulle glömmas bort och intervjuerna skedde i ett avskilt grupprum där ingen kunde 

störa oss. Undersökningen besvarar frågeställningarna, dock kan man inte dra slutsatser som 

gäller generellt. Kanske hade jag fått ett annat resultat om eleverna gått på andra skolor. Dock 

stärks validiteten av att vissa paralleller kan dras mellan denna undersökning och resultat av 

tidigare forskning.  

 

Resultatdiskussion 

Det var oerhört intressant att se hur olika eleverna svarar på frågorna. Utifrån resultatet kan 

jag se att det finns en stor osäkerhet hos eleverna när de ska besvara frågorna. De resonerar 

fram och tillbaka innan de kommer fram till ett svar. Ibland är det rätt svar och ibland är det 

fel svar. Sammantaget svarar ingen av eleverna rätt på alla frågor. Det eleverna ser har de 
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oftast inga problem med att beskriva. Stavy (1991) styrker detta påstående. Hon säger att för 

många elever är materia något som man kan ta på. Alla av de intervjuade eleverna vet att man 

kan väga till exempel en människa och damm. Uppfattningarna går däremot isär när de ska 

beskriva vad som väger i en människa. Spännande att två av eleverna nämner järnet i blodet 

och en av eleverna hävdar dessutom att järnet i blodet är det som är avgörande för hur mycket 

en människa väger. Det tyder kanske på att de har en uppfattning om vad järn kan vara. 

 

När de ska beskriva luft och lukt så blir det lite svårare och här går meningarna isär om det 

går att väga eller ej. Endast en av eleverna trodde att man kunde väga lukt och det var även 

denna elev som beskrev lukten i form av partiklar. Trots att inte luften går att se så ansåg ändå 

fyra av fem elever att man kunde väga luft. Här vet jag med säkerhet att de har fått 

undervisning om att luft faktiskt väger. Denna undervisning fick de tidigt i höstas och de 

kommer tydligen ihåg. Många kopplade ihop lukt och luft och menade att lukt är luft. Trots 

detta kopplade de inte ihop att lukt väger. De visar osäkerhet om materiens form, gas. Detta 

tycker jag visar på att de har lärt sig en sak men ännu inte kopplat i ett större sammanhang. 

Andersson (2001) menar att elever knyter sina föreställningar till sin vardag och även om de 

har fått undervisning om luftens existens så har de inte förankrat kunskapen i verkligheten.  

 

När sockret hälls i vatten så ”smälter” det och alla elever säger att sockret finns i vattnet. 

Dock tror tre femtedelar av de intervjuade att glaset med innehåll väger mindre. De grundar 

sina svar på att sockret har löst sig till mindre beståndsdelar och då inte längre väger lika 

mycket. Denna uppfattning skiljer sig tydligt från när karamellfärgen löser sig i vattnet då alla 

fem tror att glaset väger mer. De ser tydligt färgen i vattnet medan sockret blir osynligt för 

deras ögon. Återigen så visar det sig att det de ser är det de med säkerhet vet. Karamellfärgen 

gör hela förloppet tydligt och här behöver inte eleverna tänka igenom sitt svar. De är säkra på 

att glaset väger mer, lika mycket mer som karamellfärgen väger. Sockret försvinner för dem 

och blir osynligt vilket leder till att en viss osäkerhet sprider sig. De vet inte med säkerhet vad 

som händer med sockret. Finns det kvar eller har det försvunnit?  

 

Även när det gäller frågan om is så kopplar de ihop detta med sin vardag. De har antagligen 

sett och lyft is och vet att is är tungt. De tycker inte att vatten är lika tungt. Tre av fem elever 

tror att isen i flaskan väger mer än vad vattnet skulle göra om isen fick smälta, två av eleverna 

tänker till och ser att inget har kommit in i flaskan eller sluppit ut och därför väger den inte 

mer. 
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Slutsatser 

Inga generella slutsatser kan dras av min undersökning eftersom underlaget inte är tillräckligt 

stort. Dock kan man se att de intervjuade eleverna i årskurs tre knyter sina svar omkring 

materia till sina vardagsföreställningar. De vet att en människa väger liksom damm. Det de 

ser har de inga problem med att beskriva. När det gäller att beskriva det lite mer abstrakta 

såsom luft och lukt så blir det svårare och de svarar inte längre med lika stor säkerhet. När 

ögats uppfattning inte överensstämmer med erfarenheter litar flertalet elever på ögats 

observation. Alla elever inser att vatten plus färgtillsats ökar totala massan medan däremot 

sockertillsats inte ökar massan. Ett par elever förmår resonera logiskt vid ett tillfälle men inte 

vid ett annat.  

 

Konsekvenser för min undervisning om naturvetenskap 

Det framgår tydligt att barn och vuxna tänker olika (Andersson, 2001). Jag anser att det är 

nödvändigt att ta reda på så mycket som möjligt om hur och vad eleverna tänker och vet om 

det som undervisningen om materia ska tydliggöra. Hittar man deras tankenivå och 

föreställningsvärld så kan man utmana eleverna på ett lämpligt sätt och skapa ett intresse för 

naturvetenskapen. Genom att låta barnen samtala och genomföra uppgifter får man reda på 

vad de tänker och tror kring olika fenomen. ”De vetenskapliga begreppen får fördjupad 

innebörd, om de på olika sätt tillämpas på vardagligt uppfattade fenomen och det vardagliga 

tänkandet utmanas” (Andersson, 2001, sid 13-14). 

 

Jag menar att det är viktigt för eleverna att så tidigt som möjligt sätta ord på det de ser och 

inte ser. I kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena (2000) läggs vikt vid att elever ska 

kunna förstå att det som ser ut att förändras ändå har samma beståndsdelar, atomer och 

molekyler, när ett ämne ändrar aggregationsstillstånd. Kursplanen i kemi (2000) uttalar att 

elever i år 5 ska vara medvetna om tillstånden fast, flytande och gas. Genom att eleverna blir 

presenterade för orden atom, molekyl och begreppen för fasövergångarna redan i tidig ålder, 

ges de möjlighet att skapa en begreppsbild av vad fast, flytande och gas är. Andersson (2001) 

nämner att det är viktigt att arbeta med fasövergångar mellan fast, flytande och gas, detta för 

att ge eleverna en förståelse och medvetenhet om vad som sker med materian när den går från 

en fas till en annan. Jag ser det som viktigt, att låta eleverna arbeta mycket laborativt med 

 - 16 -   



 

fasövergångar, detta för att ge eleverna upplevelser av vad som händer när ett ämne byter 

skepnad. Att som lärare här bidra med ett vidgat helhetsbegrepp är då viktigt. 

 

Vid laborationer är det viktigt att eleverna får börja med att ställa en hypotes om det de tror 

ska hända. De kan använda sin fantasi för att svara på en fråga de inte vet svaret på. Därefter 

får de göra laborationen, observera och dokumentera vad som händer. Efter utförd laboration 

skall de jämföra sina resultat med sin hypotes. Vid arbete på det här sättet tvingas eleverna att 

konfrontera sina vardagsuppfattningar eller andra ofullständiga uppfattningar med det som 

sker och detta kan få eleverna ”ur balans” så att de sedan får omstrukturera sina egna nya 

kunskaper. De ska efter avslutad arbetsuppgift diskutera och jämföra med vad övriga elever 

kommit fram till. ”Problemlösning, diskussioner med för- och motargument, tid till reflektion 

samt en undervisning i vilken det finns något att förstå är några av de betingelser som 

rimligtvis stimulerar” (Andersson, 2001, sid 13).  

 

Enligt Säljö (2000) anser Piaget att barn ska tillåtas vara aktiva, upptäcka saker på egen hand, 

arbeta laborativt och styras av sin egen nyfikenhet. Han förespråkade förståelse framför ”lära 

utantill”. Det är när barn är aktiva, fysiskt och intellektuellt engagerade i sin omgivning, och 

när de undersöker den som de utvecklar sin förmåga (Säljö, 2000). Fantasi är en viktig 

drivkraft i vår utveckling (Berefelt, 1993). Därför kommer jag i mitt framtida arbete använda 

mig av den undervisningsmetoden med ”magiska glasögon” som Eskilsson (2001) använde 

sig av i sin longitudinella studie av elevers materiekunskap, detta för att tillåta elevernas 

fantasi att skapa tillfälliga begrepp, som de kan bearbeta mot de naturvetenskapliga 

begreppen. Även om dessa tillfälliga begrepp blir felaktiga, är de användbara i 

undervisningen i naturvetenskap enligt vad Eskilsson (2001) skrev: …”till och med de 

felaktiga begreppen är viktiga”. Kanske kan dessa trots allt bidra till en helhetssyn?  

 

Praktiska laborationer som knyter an till elevernas vardag är av största vikt och jag anser även 

att fantasin kan öppna många portar för yngre elever, portar vilka för de äldre eleverna kan 

vara svårare att forcera både med och utan fantasins hjälp. Precis som det gäller i sagor är 

fantasi en viktig del i inlärning när man möter en fråga som man inte vet svaret på antingen 

det gäller matematik, svenska eller naturkunskap. 

 

Utan fråga – ingen fantasi! Fantasin sätter igång när det finns ett problem som kräver 

svar, förklaringar för ändamålsenligt beteende där rena insikter inte längre räcker till för 
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ett mera flexibelt målsökande... En Einstein är medveten om sitt problem. Frågan är helt 

klar, men inte svaret. Då träder en komplex mental aktivitet i funktion för att söka 

lösningen. För Lasse Liten däremot är snart sagt allt en obegriplighet; utan att veta om 

det, är han emellertid utrustad med en oerhört vital drift att övervinna sin inkompetens. 

Trots att han inte är medveten om problemen utnyttjar han samma resurs (fantasin) som 

gamle Albert – skillnaden är bara att den senare med sin erfarenhet och kunskap har en 

mycket mera välgrundad utgångspunkt för sitt frågande. (Berefelt, 1993, s.11)  

 
Att knyta an till vardagen och den natur och miljö vi lever i blir synnerligen viktigt när man 

ska prata miljöaspekter med eleverna. Detta för att skapa ett helhetstänkande och för att 

motivera eleverna till att medverka i samhällsarbetet. Mina tankar har kretsat mycket kring 

miljöaspekten när jag gjort min undersökning. Hur ska elever kunna lära sig om hållbar 

utveckling och få kunskap om resurshållning och resursbevarande om de inte har kunskaper 

om materiens oförstörbarhet?  

 

I Lpo 94 (2006) och även i kursplanerna för kemi och naturvetenskap (2000) är en hel del 

förenat med miljöundervisning. Det gäller inte bara att lära dem om materiens oförstörbarhet 

och egenskaper utan även koppla detta till vardagen och dagens miljöproblem. Man måste 

prata om vikten av återvinning och om att vi måste spara på våra resurser. Då får vi elever 

som kan diskutera om resurs- och miljöfrågor och om på viket sätt deras kunskaper kan 

användas i vår demokrati för att förbättra levnadsvillkoren på vår jord. 
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     Bilaga 1 
Bäste vårdnadshavare!                                                                                                
 
Jag heter Camilla Wettergren, är 32 år gammal och läser till lärare på Karlstads universitet. 
Jag går nu min sista termin på utbildningen och ska påbörja mitt examensarbete inom det 
naturvetenskapliga området. Detta är anledningen till att Du håller detta brev i din hand.  
 
Som huvudämne inom min utbildning valde jag att läsa en kurs som heter Naturvetenskapen i 
ett helhetsperspektiv och det är inom detta område jag kommer att skriva mitt arbete. Jag har 
valt att skriva om barns föreställningar kring ett naturvetenskapligt ämne, inom kemi, och vill 
därför intervjua barnen enskilt. Undersökningen bygger på frivilligt deltagande och är 
fullständigt anonyma. För att vara säker på att få med allt under samtalen så kommer 
intervjuerna att spelas in och senare skrivas ut. När arbetet är färdigt så kommer banden att 
förstöras men ej utskrifterna.  
    
Nu undrar jag om jag kan få Er tillåtelse att intervjua Ert barn. Anonymitet för alla utom 
intervjuaren och handledaren garanteras. Ert barn har även rätt att när som helst ångra sig och 
det är inte alls säkert att Ert barn kommer att bli intervjuat. 
 
Har Ni några frågor eller funderingar så kan ni givetvis kontakta mig via mail: 
camilla.wettergren@intermilia.se eller via telefon: 0141-2158 02, 0733-80 59 99. 
 
Då intervjuerna kommer att äga rum under v. 49 så vore jag tacksam om svar kan lämnas till 
skolan snarast möjligt! 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
 
Camilla Wettergren 
 
 
 
Klipp här-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Jag samtycker till att mitt barn blir intervjuat?         Ja _____          Nej____ 
 
 
Barnets namn: ____________________________________ 
 
 
Vårdnadshavares namnteckning: ________________________________________  
 
 
 
Vårdnadshavares namnteckning: ________________________________________  
 
 

    

mailto:camilla.wettergren@intermilia.se


  

Bilaga 2 
Intervjuguide årskurs 3 
 
Under hela intervjun kommer det att ligga färgpennor och papper framme som 
jag kommer att erbjuda eleven vid varje ”Förklara hur du tänker” fråga. Jag vill 
inte tvinga någon att rita. 
  
Uppvärmningsfasen 

o Presentation av mig själv och varför jag är där. Talar om hur glad jag är att jag får 
intervjua just honom/henne. 

o Berätta om att allt vi säger spelas in. Banden kommer att förstöras när jag är klar med 
mitt arbete. 

o Berätta att eleven får vara anonym.  
o Sedan pratar vi lite allmänt om skolämnen, fritid för att skapa trygghet hos eleven 
o Avslutar med att berätta att det inte finns några rätt eller fel svar på mina frågor och att 

jag gärna vill att de försöker och svara så gott de kan på frågorna. 
o Påminner om att de får avbryta om de vill. 
o Fråga om eleven har några frågor innan vi kör i gång. 

 
Introduktionsfasen 

o Bandspelaren slås på. 
o Eftersom jag vill vara säker på att eleverna förstår hur man väger så tittar vi på en våg 

och testar att väga lite olika saker. Vi pratar om begreppen väger mer, väger mindre. 
Detta är viktigt att de har kunskap om inför mina kommande frågor. Ställer också 
frågan vad som väger mest, 1 kg bomull eller 1 kg järn. Beroende på vad de svarar så 
kanske vi fortsätter att väga och diskutera. 

o Visa en lerklump, väg den tillsammans med barnet. Platta sedan ut den. 
o Vad hände nu med lerklumpen? 
o Vad händer om jag lägger detta på vågen? 
o Förklara hur du tänker? 
o Vi avslutar med att väga den tillsammans. 

 
Huvudintervjun 

 VAD ÄR MATERIA? 
 

o Du sitter ju här hos mig och du är en människa. 
 Vad består en människa av?  
 Kan man väga en människa? 

 
o Visa lite damm. 

 Vad är damm? 
 Vad händer om man lägger litet av detta på en våg? 

 
o Öppna en kaffetermos med varmt kaffe? 

 Vad känner du? (Förväntat svar: att det luktar) 
 Vad är lukt? 
 Varför känns lukten i näsan? 
 Hur kan lukten komma till din näsa? 
 Förklara hur du tänker? 

    



  

 
o Visa 2 ballonger, en ouppblåst och en uppblåst. 

 Vad finns i den uppblåsta ballongen? (Förväntat svar: luft) 
 Kan man se luft? 
 Kan man väga luft?  
 Hur tänker du? 

 
o Visa två uppblåsta ballonger i balans på en pinne.  

 Vad händer om jag försiktigt tappar ur luften i den ena ballongen? 
 Hur tänker du? 

 
 MATERIENS BEVARANDE VID TRANSFORMATIONER 

 
o Visa ett glas med vatten och väg det tillsammans med eleven. Ta bort vågen. 

Ta fram en liten skål med socker. Häll i vattnet och rör om.  
 Vad händer med sockret? 
 Var är sockret? 
 Förklara hur du tänker. 
 Om jag ställer tillbaka den på vågen nu, vad väger det nu, lika mycket 

som innan, mer eller mindre? 
 Förklara hur du tänker? 
 Kan man få tillbaka sockret om man vill?  

 
o Nytt glas med vatten som vi väger tillsammans. Ta bort vågen. Ta fram lite 

karamellfärg och häll i. Rör om. 
 Vad hände med karamellfärgen? 
 Förklara hur du tänker. 
 Var är karamellfärgen? 
 Förklara hur du tänker. 

 
o Visa en flaska med skruvlock med is i. Vi väger den tillsammans. 

 Vad är det i flaskan? (Förväntat svar: is) 
 Vad är is? (Förväntat svar: fruset vatten eller vatten) 
 Hur tänker du? 
 Vad händer med isen om flaskan får stå kvar här inne i rummet. 

(Förväntat svar: Den smälter) 
 Vad är det som händer i isen när den smälter? 
 Hur tänker du? 
 Skulle flaskan väga lika mycket när isen är smält, eller skulle den väga 

mer eller mindre? 
 Förklara hur du tänker. 

 
o Om jag skulle koka vattnet på spisen i en kastrull, då börjar vattnet koka. Visa 

en bild med en kastrull där vatten kokar och vattenånga bildas. 
 Vad är detta? (Peka på ångan) 
 Vad består den av?  
 Har du sett detta? Beskriv vad du kommer ihåg. 
 Förklara hur du tänker? 

 
 

    



  

 
Nedtrappning 

o Tacka för att jag fått intervjua just honom/henne. Ge beröm och tala om att det de har 
sagt under intervjun har stor betydelse för mitt framtida arbete. 

o Fråga ytterligare en gång om det är okej att använda intervjun i mitt arbete. 
o Ge eleven en chans att ställa frågor. 
o Fråga hur eleven upplevde situationen. Var frågorna lätta, svåra? Kändes allt bra? 
o Stäng av bandspelaren. 

 
Reflektion 

o Reflektera över den egna insatsen och elevens insats. 
o Har jag sagt eller gjort något som har kunnat påverka elevens svar? 
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