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Sammanfattning 
 

Atomer och molekyler kanske är komplext för många, men i en lärarhandledning har jag 

försökt att lära ut och ge en bild vad atomer kan vara i en klass 3 med tre laborationer. 

Lärarhandledningen har jag utvecklat i enlighet med uppsatta punkter i metoddel, och en 

teoridel har jag skrivit för att få en bild av vardagsföreställningar, kunskap och intresse hos 

elever. Mitt viktigaste resultat är att det går att lära ut om atomer. Laborationerna passade 

eleverna och de fick goda resultat och vissa elever fick en bild av vad atomer kan vara för 

något. Eleverna hade bra koll på olika grundämnen, fick intresse för att använda sig av 

stereolupp för att se närmare på föremål. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Jag har valt att utveckla en lärarhandledning om atomer för att testa ifall kunskap om 

abstrakta naturvetenskapliga fenomen är möjligt att lära ut i de lägre åldrarna. Enligt min 

erfarenhet av abstrakta fenomen i de lägre årskurserna anser jag det möjligt att undervisa med 

hjälp av modeller och bilder för att skapa en förståelse. En tidig grogrund och 

tankeverksamhet kring abstrakta fenomen anser jag bidrar till kunskap hos eleverna som de 

senare kan ha nytta utav i skolans senare årskurser. Som vikarie har jag sett att lärare inte tar 

upp de svårare naturvetenskapliga områdena i de lägre åldrarna och att lärare inte 

konkretiserar dem. Enligt Hansson (2008) är det främst biologi, närmiljö och 

hållbarutveckling som präglar den naturvetenskapliga undervisningen i de lägre åldrarna. 

Dagens situation är att abstrakta fenomen ofta väntar till högstadiet, enligt de kursplaner vi 

har. Målen till den femte årskursen är främst att ha kunskaper om vardagskemikalier, 

miljöfrågor och enklare kemi, enligt Kursplanen i kemi, Skolverket. Problemet är att eleverna 

får sämre kunskaper om atomer. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2008, s. 19-20) så 

har elevernas kunskaper i kemi ändrats från 46 % rätt år 1992 till 36 % rätt 2003. Samma 

nedgång gäller i frågor om atomer. Lärarhandledningen är ett försök att skapa modeller för att 

få låg- och mellanstadieelever att förstå abstrakta samband inom naturvetenskapen. Med en 

nedåtgående kunskapskurva i kemi anser jag det relevant att försöka undervisa om atomer i de 

lägre åldrarna.  

 

I mitt val av naturvetenskapligt område utgick jag från att lärarhandledningen ska vara inom 

grundläggande abstrakta kemiska, fysikaliska eller biologiska fenomen. Med grundläggande 

menar jag större, för de flesta självklara fenomen som omger oss, vilka kan vara atomer, ljud, 

gravitation och växthuseffekt.  

 



 

 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet är att efter användning av lärarhandledningen under rubrik 7.2 se om elever i de lägre 

årskurserna med ingen eller liten uppfattning om atomer får en förståelse och inspiration i 

ämnet. Eleverna ska få en nyfikenhet, se det abstrakta fenomenet som intresseväckande och 

fundera kring vad atomer kan vara för något.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

Kan elever i årskurs 3 få förståelse för atomer efter avslutat tema? 

Har eleverna i årskurs 3 fått inspiration om atomer efter avslutat tema? 

 



 

 

 

 

2 Metod 

 

2.1 Lärarhandledning 

 

Jag utgick från en lärarhandledning författad av mig och Erik Haglund vilken jag sedan 

bearbetade (bil. 2 under rubrik 7.2). I min bearbetning utgick jag från att lärarhandledningen 

strukturmässigt ska innehålla:  

Information (för vilken årskurs, om temat). 

Kunskapsmål. 

Genomgång av temats upplägg (de olika stegen). 

Introduktion (ämnesinformation till pedagogen). 

Information, syfte, genomgång och utförande gällande alla laborationer. 

 

Min tankeguide inför temat är följande: 

Tidigare elevuppfattningar – ta reda på vad eleverna vet innan. 

Hypotestänkande – vad tror eleverna innan experimentets genomförande. 

Undersökande – eleverna har en undersökande roll och ska försöka skapa en egen förståelse. 

Slutsatstänkande – eleverna ska försöka dra slutsatser av utgången av experimenten. 

Gruppdiskussion – vilka är de andra elevernas tankar, får eleverna olika resultat, tankar och 

slutsatser? 

 

Lektionstemat är utformat och skrivet efter dessa mallar. 

 

I uppbyggnaden av lärarhandledningen och de lika laborationerna har jag utgått från 

konstruktivismens idéer. ”Därför kan inte information bli kunskap förrän den blir individuellt 

uppfattad och bearbetad med inverkan från de känslor, värderingar och synsätt som är 

personliga eller (enligt socialkonstruktivismen) gemensamma för en grupp eller kultur.” 

(Egidius, s. 163). Jag har försökt att skapa en undersökande lärarhandledning, där eleven själv 

kan bearbeta de intryck den får. Jag har tagit hänsyn till elevernas egna åsikter och 

uppfattningar i deras försök att bearbeta den nya kunskapen och använder mig utav mycket 

föremål från deras omgivning. 

 

2.2 Genomförande av datainsamling 

 

2.2.1 Teoridelen 

 

Till teoridelen i examensarbetet har jag utgått från webbsidorna; www.uppsatser.se, 

www.higgins.hig.se/opac/opac/default.aspx och www.libris.kb.se. Jag sökte efter tidigare 

examensarbeten som tar upp naturvetenskap i de tidigare åldrarna, då främst abstrakta 

fenomen. Den litteratur jag sökt har handlat om naturvetenskap i grundskolan, främst de lägre 

åldrarna.   

 

  

http://www.uppsatser.se/
http://www.higgins.hig.se/opac/opac/default.aspx
http://www.libris.kb.se/


 

 

 

 

2.2.2 Under lektionstemat 

 

Datainsamlingen under lektionen har utgått från elevernas egna svar, reaktioner och visat 

intresse under lektionen. Som frågeställningarna visar har jag utgått från om temat var 

inspirerande (roligt) och om de fått förståelse för atomer. Metoderna jag använt är kvalitativa, 

”kvalitativa undersökningar … karakteriseras av att man försöker förstå hur människor 

upplever sig själva och sin omgivning” Hartman (1998 s.15). Nylén (2005) menar att 

”målsättningen för kvalitativ forskning är att finna betydelser och mening hos fenomen, 

snarare än mängd och data” s.10. Det jag försöker förstå är om elever i en klass 3 fått 

förståelse för atomer, och om de tycker att det är inspirerande. Det är något jag inte kan få 

fram svart på vitt i en undersökning, utan behöver olika delar som laborationsrapporter 

(gruppenkäter), mindmap, fråga om atomer i en kopparspik och observation om eleverna 

tycker att det var inspirerande (roligt) vilket jag nedan kommer att beskriva. Metoderna kan i 

viss del ses som mängd och data som Nylén skriver om, men min analys och frågeställningar 

är kvalitativa i min mening. 

 

Under förståelse har jag i början av temat frågat vad de vet om atomer, om de känner igen 

ordet. Jag skrev en mindmap utifrån deras svar. En ny mindmap gjordes efter lektionen där 

eleverna fick samma frågor och fick svara om de nu vet något mer om atomer. Eleverna fick 

räcka upp handen och fråga. I slutet av lektionstemat fick de också frågan hur många atomer 

de tror finns i en kopparspik.  

 

Eleverna fick under de olika lektionsdelarna skriva sitt svar i bilaga 1 och 2 under rubrik 7.2. 

Bilagorna är laborationsrapporter, men kan också ses som enkäter. Dahmström (2000) skriver 

om gruppenkäter som hon menar är till ”grupper av personer, t ex skolklasser, idrottslag eller 

konferensdeltagare” s.67. Jag har valt gruppenkäter (laborationsrapporter) eftersom det ger 

fortlöpande svar på elevernas tankar och förståelse. Dahmström skriver att ”idealt skulle man 

vilja välja den metod som, givet de befintliga resurserna, kan ge data av så hög kvalitet som 

möjligt” Dahmström (2000, s.81). Jag anser att jag följt det rådet, att istället för att ha en enkät 

efter lektionstemat eller intervju valt en fortlöpande gruppenkät i form av laborationsrapporter 

för att få fortlöpande svar när eleverna är inne i just en specifik del av temat. En enkät efter 

laborationen om vad eleverna lärde sig tror jag är svårare, då kan många ha glömt. 

Dahmström menar att man först ska klargöra syftet med frågeformulären och sedan ”så långt 

som möjligt kan få svar på det man vill få belyst” Dahmström (2000, s.98). Syftet klargjorde 

jag för eleverna före varje laboration med en genomgång av laborationen. Frågorna skrev jag i 

syfte att få svar på vad eleverna tänkte och kunde i de olika laborationerna, för att kunna 

analysera om de fått kunskap om atomer. 

 

Under inspiration var syftet att få fram om eleverna tyckte att laborationen var inspirerande 

angående atomer. Bell (2000) menar att ”det är omöjligt att notera allting, därför måste man 

vara på det klara med huruvida man är intresserad av” s. 140. Patel (2003) skriver att i en 

observation finns det frågor att ta ställning till: 

”Vad ska vi observera? 

Hur ska vi registrera observationerna? 

Hur ska vi som observatörer förhålla oss?” s. 90. 

 



 

 

 

 

På den första frågan har jag valt en klass 3 och under lektionstemat skrivit ner elevernas 

reaktioner, kommenterar, vilja/motvilja, visat intresse att utföra de olika laborationerna för att 

på så sett får en bild av om eleverna anser laborationen inspirerande (rolig) eller inte. 

 

Jag har valt att registrera observationerna på papper där jag valt att skriva ner de reaktioner 

som jag ovan beskrivit.  

 

Jag har valt att förhålla mig genom att vara delaktig i laborationerna, gå runt och ta del av 

elevernas reaktioner, samt hålla i laborationen i sin helhet. 

 

2.3 Etiska aspekter 

 

Eleverna och deras föräldrar i klassen blev innan tillfället informerade om lektionerna via 

deras veckobrev. Varje elev fick även ett intyg hem. Av 23 elever svarade 18. De återstående 

fem fick vara med på lektionen, men deltog inte i undersökningen. Valde att göra på det viset 

så att alla fick vara med. De fem elevernas resultat, en grupp om två och en om tre är alltså 

inte med i denna undersökning. 

 

I intyget informerades föräldrarna om att undersökningen är anonym, namn och skola nämns 

inte. De blev informerade om vad lektionstemat skulle handla om, information om mig som 

lärarstudent på HIG (Högskolan i Gävle), samt att undersökningen ingår i ett examensarbete.



 

 

 

 

3 Teori och tidigare forskning 

 

3.1 Elevernas kunskap och intresse 

 

Som är beskrivet i bakgrunden, rubrik 1.1 tappar Sverige i kunskap inom naturvetenskapen i 

grundskolan. Från 1992 har rätt svar inom biologin gått från 28 % till 25 % 2003, fysik från 

36 % till 29 % och kemi 46 % till 36 %, Myndigheten för skolutveckling (2008, s. 20). 

Myndigheten för skolutveckling tar även upp specifikt nedgången i kunskap inom kemi på s. 

19 där resultatet på frågan ”Vilken gas får glöd att flamma?” har gått från 38 % rätt svar 1992 

till 21 % rätt svar 2003. Frågan om hur många grundämnen som finns har även den gått från 

78 % rätt 1992 till 62 % rätt 2003. Myndigheten för skolutveckling syftar till ROSE-studien 

på s. 38 och menar att lärarkåren tror att atomer och molekyler ligger på topp i elevernas 

intresselista, medan eleverna själva lagt atomer och molekyler på plats 96 av 108. Istället 

menar eleverna i sina svar att det är sådant som påverkar dem tydligast som är mest intressant. 

Exempel på det är ”hur man ska träna för att få en vältrimmad och stark kropp, hur det känns 

att vara tyngdlös, varför vi drömmer när vi sover och vad drömmarna kan betyda, möjlighet 

om det finns liv utanför jorden” Myndigheten för skolutveckling (2008 s. 38). Ekstig menar 

att ”det allt övergripande problemet tycks vara hur man ska kunna fånga ungdomarnas 

intresse för naturvetenskapliga studier” Ekstig (2002, s16). Kursernas innehåll är alltför 

omfattande, stoffet för teoretiskt och har en ensidig intellektuell framtoning. Att innehållet är 

för omfattande menar Ekstig ”leder till att eleverna tillägnar sig en ytlig inlärningsstrategi” 

Ekstig (2002, s17). Att stoffet är för teoretiskt innebär att ”eleverna får den uppfattningen att 

det finns en kod för förståelsen som de själva inte har tillgång till” Ekstig (2002, s16). Att 

stoffet har en ensidig intellektuell framtoning medför att ”elevens emotionella och sociala 

kompetenser får inte komma till adekvata uttryck” Ekstig (2002, s16). Även om Ekstig frågar 

sig om ”det kanske blivit så att vetenskapens enorma kunskapsomfång och abstraktionsnivå 

kommit att utgöra en tröskel för elevernas intresse för naturvetenskapliga frågor?” Ekstig 

(2002, s16), så menar Ekstig ändå att små barn har stor nyfikenhet och upptäckarglädje. 

Denna glädje skriver Ekstig är något som behöver behållas genom skolåren. Ekstig frågar sig 

vidare att naturvetenskapen kanske blivit dogmatiskt, att naturvetenskapen framställs som 

objektiv och att elevernas egna värderingar inte får utrymme. Ekstig skriver att 

naturvetenskapen bör lyfta fram mysterier, för att ”ge plats för känslomässiga uttryck och 

upplevelser” Ekstig (2002, s19). Exempel på det är ”hur bildades jorden? finns det andra 

civilisationer? hur började livet? hur kom människan till?” Ekstig (2002, s19). 

 

 

3.2 Naturvetenskapligt och vardagligt tänkande om atomer 

 

Andersson (2001) menar att det naturvetenskapliga tänkandet är kvalitativt annorlunda än 

vardagstänkandet, men att utan vardagligt tänkande kan inte det naturvetenskapliga uppstå.  

Det gäller enligt Andersson (2001) att finna ett tänkande som rör sig mellan det vardagliga 

och naturvetenskapliga. Exempel på det är att både se månens omlopp, men också studera den 

närmare. Problemen som kan uppkomma med hopblandningen av vardagligt tänkande och 

vetenskapligt är perspektiven att ”svavel är gult – svavelatomerna är gula, naftalin luktar – 

naftalinmolekyler luktar, vattnet är varmt – molekylerna är varma.” Andersson (2001, s201).  



 

 

 

 

”En bidragande orsak torde vara att undervisningen utspelar sig på två plan, nämligen ett 

observerbart makroskopiskt och ett tänkt atomärt” Andersson (2001, s204). 

 

Andersson menar att ”föreställningen om atomer är en huvudnyckel när det gäller att öppna 

dörren till en naturvetenskaplig värld” (2008, s130), vilket är vad materian är uppbyggd av. 

Andersson (2008) skriver om materia och föremål, där föremål är en ”avgränsad mängd 

materia, t.ex. en stol” s.131. Hos t.ex. en stol  behöver olika ord ”införas för att beskriva 

egenskaper: stor-liten, skrovlig-slät” s. 131. Ordet materia menar Andersson är mer abstrakt 

än föremål. Materia menar Andersson syftar på egenskaperna hos olika material. Det 

vardagliga sorterandet menar Andersson skiljer sig från materian som är mer vetenskapligt 

tänkande. Exempel som Andersson tar upp är vatten, att studera de olika formerna (gas, 

flytande och fast).  

 

 

 

 



 

 

 

 

4 Resultat 

 

Resultatomfånget är en klass 3 med 23 elever, varav 18 elever deltar i undersökningen. 

Resultaten kommer först beskrivas i två delar, förståelse och inspiration (roligt). I båda 

delarna kommer resultaten från alla tre laborationsdelarna tas upp. Lektionstemat är 

genomfört i enlighet med lärarhandledningen på rubrik 7.2 under en halvdag. 

 

4.1 Förståelse 

 

4.1.1 Laboration 1 Titta och känna på grundämnen. 

 (se bilaga 1, under rubrik 7.2) 

 

Laborationen tar upp olika grundämnen, aluminium, järn, koppar, bly och silver. Eleverna 

fick se alla grundämnen och gissa vilka som var vilka, samt vad de ska användas till.  

 

4.1.1.1 Grundämnen  

 

Tabellen under visar elevernas svar vid laborationen, hur många rätt och hur många fel 

eleverna hade. Nio bilagor inlämnades och eleverna jobbade i grupp om två. 

 

     Grundämnen                  Antal rätt svar        Antal fel svar  

1 Aluminium 8 1 

2 Järn 9  

3 Koppar 8 1 

4 Bly 8 1 

5 Silver 8 1 

 

Av svaren att bedöma klarade de flesta elever av att gissa vilket grundämne som är vilket. 

Felsvaren hade blandat ihop aluminium och silver, samt koppar och bly.  



 

 

 

 

4.1.1.2 Används till 

 

Svaren under är elevernas svar på vad aluminium, silver, koppar och bly kan användas till. X 

betyder antal som svarade lika. 

 

Aluminium: 2x matlagning, slå in matrester, hålla värmen i mat, kan ha mat i den, sparar mat i 

den, plasta. 

 

Järn: 2x bestick, 2x spikar, bygga, arbeta med, göra verktyg, göra saker. 

 

Koppar: 2x kastrull, verktyg, skruv, prydnad, falu rödfärg, rör, bygger. 

 

Bly: 4 x tyngder, skriva, den luktar äckligt, blyertspenna.  

 

Silver: 9x smycken. 

 

Eleverna i klassen hade många olika alternativ. Svaren kring bly och silver var mest eniga. 

Nio grupper svarade smycken som användningsområde för silver och fyra grupper tyngder för 

bly. De flesta grupperna ansåg att aluminium främst är till matlagning, men beskrev med olika 

ord. Koppar och järn ansåg många att de används till olika ting (kastrull, skruv, spikar, 

bestick). Vissa skrev hur kopparen och järnet används (bygger, göra verktyg, arbeta med, göra 

saker).   

 

4.1.2 Laboration 2 Titta på strukturen 

(se bilaga 2, under rubrik 7.2) 

 

Laborationen går ut på att se in i ett objekt, vilket i detta fall är en bit papper. I början 

använder eleverna ögonen, sedan en lupp. Efter det ska de gissa vad de tror de ser om de fick 

se närmare och vidare använda en stereolupp. Tillslut ska eleverna gissa vad de tror de ser om 

de fick se ännu närmare. Eleverna jobbade i grupp om två och nio bilagor lämnades in. 

Resultatet visar olika elevers svar kortfattat, x betyder hur många svar som är lika. 

 

 Titta på ytan på din bit, om du bara tittar vad ser du? 

 

6x prickar (bruna, svarta) 

4x hål 

3x genomskinlig 

2x Kullar 

Bukligt 

Ser igenom 

Strån 

Sträck  

Vitt 

 



 

 

 

 

Om eleverna bara fick titta med ögonen ansåg de flesta att de kunde se prickar, hål samt att 

den var genomskinlig. Flera andra grupper hade enskilda förslag som strån och sträck. 

 

 Titta på ytan av biten med en lupp, vad är skillnaden mellan vad du såg med ögonen? 

Hur ser den ut nu, ser du något mer? 

 

2x hål 

2x som macka 

Bandage 

Bucklor 

Gångar 

Hårig 

Inte små prickar utan stora  

Kullar 

Sand 

Sandkorn 

Som matta 

Som tyg 

Större 

 

Eleverna var inte eniga vad de såg, två grupper ansåg att de såg hål och att den var som en 

macka. Andra förslag var bandage, gångar, sandkorn och tyg. 

 

 

 Om du får titta närmare, vad ser du då? 

  

3x prickar 

2x hål  

2x Större hål 

Hårigt  

Ny färg 

Ingen skillnad 

Ränder 

Strån 

 

 

 

De flesta grupperna trodde att de skulle se prickar, hål eller större hål om de fick se närmare, 

alltså med stereoluppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Gå fram till stereoluppen och titta på biten. Vad ser du? Vad är skillnaden mot 

tidigare? 

 

4x Spindelnät  

2x hål 

Bark 

Gipsbitar 

Månen 

Klippor 

Sand  

Stor skillnad 

 

Sten 

Smutsigt 

Snöflingor 

Som silver 

Strån 

Större 

Prickar 

Trådar 

Tydligare 

Äckligt 

 

 

Eleverna hade många förslag på vad de såg i stereoluppen, de mest förekommande svaren var 

spindelnät och hål. Andra grupper valde andra ord för att beskriva vad de såg, bland annat 

prickar, trådar, sten, klippor. Landskap och natur var vanligt förekommande, te.x. sten, 

snöflingor, spindelnät, klippor och bark. 

 

 

 Om du får se ännu närmare, vad tror du att du skulle se då? Vad tror du bygger ihop 

biten? 

 

2x Atomer 

Häftigt 

Tydligare 

Se det som var smått med stereoluppen 

Ser ut som prickar 

Större 

Som stora trådar 

Stort spindelnät 

Större hål 

Som glasnudlar 

Äckliga saker 

 

 

 

Eleverna hade många förslag vad de trodde byggde ihop biten, de vanliga var atomer, men 

också tidigare förekommande svar som prickar, hål och spindelnät.



 

 

 

 

4.1.3 Laboration 3 lego som atomer 

(se bilaga 2, under rubrik 7.2) 

 

Laboration tre handlar om att bygga med atomer som modell. Eleverna fick i uppgift att 

utifrån en påse med lego, bygga ett fordon de tyckte passade med de legobitar (atomer) de 

fick. Eleverna jobbade i grupp om fyra-fem och fyra arbeten lämnades in.  

 

Korten på rubrik 7.1 visar elevernas resultat. 

Bild 1 är en lyftkran. 

Bild 2 är en golfbil. 

Bild 3 är en radiostyrd pansarvagn. 

Bild 4 är en snöskoter. 

 

4.1.4 Mindmap och frågor till eleverna 

 

Eleverna fick i början av temadagen frågan om vad de tror atomer är för något. Jag gjorde 

sedan en mindmap på tavlan. Den ser ut såhär: 

Små partiklar, vattenatomer (svar från en person) 

Efter temadagen fick eleverna samma fråga, deras mindmap blev då: 

Allt gjort av atomer, olika former, olika färger. 

Efter temadagen fick eleverna även frågan hur många atomer de tror finns i en liten 

kopparspik, svaren blev: 1, 100, 1000, 100000, 10, 1 miljard, 1 miljon, 10 miljoner. 

 



 

 

 

 

4.2 Inspiration 

 

4.2.1 Laboration 1 Titta och känna på grundämnen 

 

Ett genomgående samtal i klassen var att de tyckte att laborationen var för lätt. De tyckte inte 

att den var intressant. Tråkigt tyckte vissa. 

 

4.2.2 Laboration 2 Titta på strukturen 

 

Eleverna visade stor vilja att se i stereoluppen, först var de tveksamma, men de tyckte det var 

häftigt och intressant att studera pappersbitens inre. Efter laborationen fick de kolla på sitt hår 

i stereoluppen vilket ökade inspirationen. Olika reaktioner på pappersbiten och håret var: 

äckligt, häftigt och coolt. Frågor kom upp om det fanns pappersatomer.  

 

4.2.3 Laboration 3 Lego som atomer 

 

Eleverna undrade först syftet med legot, vissa tyckte det var roligt medan andra var mer 

tveksamma och inte brydde sig märkvärt. De blev förvånade att det var just lego de skulle 

arbeta med. Samarbetet var svårt för vissa grupper, medan det gick lättare för andra. Vissa 

grupper diskuterade och bråkade om samarbetet, medan andra grupper klarade av samarbetet. 



 

 

 

 

5 Diskussion 

5.1 Sammanfattning och slutsats 

 

De grundämnen jag visade eleverna i första laborationen var tydligt för lätta, alla elever utom 

en grupp om två klarade uppgiften. Förslagsvis skulle jag kunnat använda mig av svårare 

grundämnen. Ett grundämne jag tänkte ta med var helium, men ballongen pyste ute innan 

lektionens början. Heliumet skulle varit en bra öppning på temat, något roligt, istället för bara 

bitar av metaller. Eleverna hade även bra uppfattning om vad man kunde använda 

grundämnena till, de hade många förslag över min förväntan. Jag skulle kunnat utveckla den 

första laborationen så att eleverna själva fick upptäcka de olika grundämnena, testa att 

använda dem i olika experiment för att se olika egenskaper. 

 

Laborationen titta på strukturen blev jag imponerad av elevernas förmåga att beskriva vad de 

såg. Eleverna hade många idéer och uppfattningar, alla verkade försöka tolka vad de såg med 

något annat i deras omvärld. Exempel på det är spindelnät, gips, strån, men även 

känslouttryck som att det var äckligt. Eleverna verkade tycka att det var roligt och intressant. 

Om man tycker något är roligt så finns det en större chans att de lär sig något, de får högre 

motivation. Elevernas svar på laborationsrapporten bilaga 2 på rubrik 7.2 gav en del 

intressanta svar. När eleverna fick se närmare pappersbiten så beskrev de också tydligare vad 

de såg. De var över min förväntan på att beskriva vad de såg. Deras lärare fyllde ifrån början 

på den laborationen att de skulle tänka på en beskrivningsövning de hade gjort tidigare. 

Antagligen hjälpte det lite, eller så var eleverna så pass duktiga ändå. Den sista frågan om vad 

de tror de skulle se om de fick kolla närmare på pappersbiten och vad som bygger ihop biten 

gav flera svar, två av dem var atomer. I princip anser jag att de har rätt, om man fick se nära 

nog med metoder som inte finns idag kan man kanske se atomer, eller så menade de att det är 

atomer som bygger ihop biten. De två grupperna hade förstått ganska bra, de fick kanske en 

uppfattning om att det är atomer som bygger ihop biten, samt att ju närmare man ser, desto 

fler detaljer ser man. Många grupper verkade förstå att om man ser närmare så ser man fler 

detaljer, vilket också är tydligt i resultatet. Själva poängen som den beskrivs i 

lärarhandledningen på rubrik 7.2 är att eleverna ska få uppfattningen att förstå att det finns 

fler detaljer längre in i objekt, samt att få tanken att det kan finnas något mindre som bygger 

ihop biten. I stort sätt anser jag att denna laboration lyckades bra, eleverna ansåg den roligare 

än den första om grundämnena.  

 

Laboration 3 om legot som atomer var lite förvirrande för eleverna först. Lego är inget 

normalt för dem i undervisningssyfte, och antagligen har de inte sett lego som modell för 

atomer. Vissa tror jag förstod kopplingen lego = atomer, samt att olika legobitar = olika 

atomer. När jag förklarade detta innan laboration 3 och efter vid samtalet som skulle 

sammankoppla alla tre laborationer, se Genomgång hela temat under rubrik 7.2. Laborationen 

visade olika resultat, se bild 1,2,3,4 under rubrik 7.1. De olika grupperna, som fick olika påsar 

med olika legobitar (atomer) visade upp sina kreationer för hela klassen så att alla fick del 

utav de olika fordonen. Om eleverna sedan fick en bild av att olika atomer bygger upp olika 

föremål är svårt att säga. Modelltänkandet är antagligen relativt nytt för en klass 3, att förstå 

att en legobit är en atom kanske är mycket att begära. Jag tror dock att några förstod. Detta 

eftersom deras svar på hur många kopparatomer det är i en kopparspik var relativt högt. Vissa 

ansåg att det var en atom, vilket de då antagligen kopplade till att legobitarna var så pass stora 

att om sådan är en atom; då borde kanske spiken också vara en atom. Andra kopplade det 



 

 

 

 

kanske så att legot var en modell, och att i kopparbiten finns många små atomer som bygger 

ihop biten. Förhoppningsvis hade de i tanken att de inte kunde se atomer med stereoluppen, 

men att de såg många detaljer och därför ansåg det logiskt att det borde vara många atomer i 

en liten spik. Jag anser det därför sannolikt att en viss del av klassen fick en förståelse för 

atomer och en bild av atomer som byggstenar som exempelvis bygger ihop kopparspiken.  

Deras mindmap efter lektionen var mer utförlig och enhetlig i klassen, mindmapen innan 

bestod av svar från en person. Förhoppningsvis hade tankeverksamheten börjat knaka hos 

eleverna och att de börjat koppla ihop de olika laborationerna.  

 

 

Vardagssynen eleverna har, t.ex. vissa som ansåg att vattenatomer och pappersatomer finns, 

att atomer har olika färger tror jag är svårt att frångå i en klass 3. Min poäng var att ge en bild 

av atomer utifrån lego, där atomen får bilden av en byggsten som tillsammans med andra 

byggstenar bildar en struktur. Dock är det problematiskt hur jag som lärare ska bemöta 

vardagsföreställningarna i den låga åldern, men som Ekstig (2002) menar ska det finnas en 

viss upptäckarglädje och mystik inom naturvetenskapen, att det ska finnas frågetecken att 

lösa. Jag anser att jag gjorde det med mina experiment, att eleverna fick tänka kring frågor 

som pappersatomer och vattenatomer, vad som finns längre in i pappersbiten, om atomer har 

en färg osv. vilket jag inte tror är skadligt i den åldern. Snarare tror jag att upptäckarglädjen 

och viljan att lära mer är bra att få som norm i klassrummet, frågetecken och detaljer är något 

som man bör ta upp senare för att inte överflöda eleverna med information när de precis fått 

en liten aning om vad atomer är. Självklart måste vardagssynen och den naturvetenskapliga 

synen skiljas åt i klassrummet som Andersson (2001) menar, men vardagssynen är också 

grunden till det naturvetenskapliga perspektivet.   

 

Att eleverna själva får uppleva, skriva sina tankar och idéer om vad de ser och finner tror jag 

är viktigt, precis som i laborationen med att se på en pappersbit med stereoluppen. Ekstig 

(2002) menar att det ska finnas en viss mystik och att eleverna ska få uttrycka känslor, vilket 

är något jag anser att lektionstemat har uppfyllt.  

 

Den första och tredje laborationen anser jag inte fullt har uppfyllt min frågeställning om 

inspiration, eleverna tyckte den första laborationen om grundämnen var för lätt och den tredje 

om legot lite förvirrande. Dock ansåg en del av klassen att den tredje laborationen var rolig, så 

den var inte helt misslyckad. Den andra laborationen med stereoluppen och pappret anser jag 

att eleverna gillade mycket och de tyckte det var roligt.  

 

Om eleverna fått förståelse för atomer är svårt att säga, men med de resonemang jag har fört i 

diskussionen anser jag att jag kan säga att en viss del av eleverna fick en förståelse, medan 

andra av eleverna ansåg att det mer var en rolig sak.  

 

5.2 Vidare forskning 

 

Som det står i resultatet var lektionstemat bara under en halvdag, vilket kan anses lite tid för 

reflektion för eleverna. Jag anser att det antagligen skulle vara bättre om man höll en lektion, 

laboration per dag under en vecka och hade bra uppföljning av samtal kring vad de lärt sig 

och gått igenom. Det skulle enligt mig ge mer tid till reflektion och eftertanke hos eleverna, 

samt tid att koppla ihop de olika lektionerna och modellen av atom som lego till en enhet.  

 



 

 

 

 

5.3 Valididet och reliabilitet  

 

Jag anser att metoderna är relevanta, dock kan det anses svårt att både hålla i en lektion och få 

fram elevernas spontana reaktioner. I min frågeställning står det att jag ska få fram om 

eleverna fått inspiration, alltså tycker att laborationerna och därmed den nya kunskapen om 

atomer är roligt, inspirerande hos dem. En enkät till eleverna skulle kunna anses mer lämpligt 

än att jag observerar deras reaktioner, men det jag är ute efter är elevernas spontana reaktioner 

under varje del av lektionstemat. Därmed anser jag valet validerat eftersom jag är ute efter 

deras reaktioner, miner, vilja och kommentarer för att se om elevernas anser laborationen 

rolig eller inte. Att använda laborationsrapporterna som enkäter i undersökningen anser jag 

relevant för att få fram elevernas svar för att därmed kunna analysera deras kunskap. Min 

mindmap i början och efter lektionen anser jag vara en bra metod för att få fram elevernas 

kunskap före och efter temat, ett alternativ är att ge alla elever en lättare enkät före och efter 

lektionen för att svar på samma fråga. I efterhand skulle en enkät antagligen vara mer 

intressant, och fler svar skulle kanske komma in. Frågan hur många atomer det finns i en 

kopparspik, som eleverna fick i slutet av lektionstemat, anser jag relevant för att få fram om 

eleverna förstått att det finns en större mängd atomer i ett objekt. Detta med tanke på att de 

inte kunde se atomer i papperet men fick se fler detaljer, fått bygga modell med atomer av 

lego och fått se olika grundämnen som är uppbyggda av en slags atom, anser jag det relevant 

om eleverna insett alla sammanhang.  

 

Reliabiliteten angående de laborationsrapporter eleverna lämnade in anser jag god. Eleverna 

satt och fyllde i två och två, vilket man kan anse som en felkälla då det räcker med att en av 

eleverna kan för att för rätt svar. Däremot lämnar man utrymme för samtal och diskussion 

mellan de två eleverna inför varje fråga och uppgift. Antalet oseriösa svar i 

laborationsrapporterna var noll, tydligt i resultatet var alla svar seriösa och eleverna försökte 

svara på de frågor och uppgifter de fick. Dahmström (2000) menar att ”en nackdel med en 

gruppenkät är att påverkan, i positiv eller negativ riktning, kan förekomma” s. 67. Det tror jag 

är något som är svårt att frånkomma i mitt fall, det finns alltid en sådan risk med 

laborationsrapporter som enkäter. Anledningen är att eleverna kan fråga och få hjälp, höra 

andras svar, diskutera med andra elever osv.  

 

Mina observationer gällande elevernas reaktioner kan anses opålitliga eftersom jag samtidigt 

höll i en lektion som jag skrev ner elevernas reaktioner. Samtidigt kan man anse att eftersom 

jag var mitt i lektionen lättare kan uppfatta om elevernas tycker att något är tråkigt, att 

eleverna gör något motvilligt och ifrågasätter och inte vill. Att få fram om eleverna tycker 

lektionen är rolig eller inte anser jag inte behöver en person som sitter vid sidan om och 

studerar, jag att jag fick fram klassens åsikt om de tyckte att det var inspirerande eller inte.  
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7 Bilagor 

 

7.1 Bilder 

Bild 1                                                                  Bild 2 

 
Bild 3                                                                    Bild 4        

 

 

Bild 1 är en lyftkran. 

Bild 2 är en golfbil. 

Bild 3 är en radiostyrd pansarvagn. 

Bild 4 är en snöskoter. 



 

 

 

 

7.2 Lärarhandledning 

 

 

Tema, atomer från början 

 

Temat är tänkt för elever som inte tidigare har fått någon undervisning i kemi. Syftet är att de 

på ett lättsamt sätt ska få en introduktion av atomer, grundämnen och kemiska föreningar. 

Temat innehåller tre ”laborationer” som eleverna ska genomföra och om hela temat 

genomförs vid ett tillfälle tar det en halv dag. Laborationerna genomförs i små grupper. 

 

Det som eleverna ska ha lärt sig när temat är genomfört är att allt är uppbyggt av atomer, att 

atomerna är väldigt små, att ett grundämne är uppbyggt av en sorts atomer och att mera 

komplicerade strukturer är uppbyggda av kemiska föreningar (flera olika grundämnen som är 

bundna till varandra). Ett av målen enligt kursplanen för kemi är att eleverna ska få kunskap 

om grundämnen och kemiska föreningar. 

 

Temat genomförs i sju steg: 

1. En introduktion där läraren har en kort teoretisk genomgång och går igenom hur temat är 

uppbyggt. 

2. Laboration 1, Titta (och känna) på grundämnen.  

3. Genomgång av laboration 1. 

4. Laboration 2, Titta på strukturen. 

5. Genomgång av laboration 2. 

6. Laboration 3. Lego som atomer och kemiska föreningar. 

7. Genomgång av laboration och sammanfattning av hela temat. 

 

Introduktionen 

För att få en inblick i vad eleverna kan är det lämpligt att fråga eleverna om vad de tror 

atomer är, och om de hört ordet förut. Sedan kan läraren ge en snabb genomgång om atomer 

utifrån elevernas förkunskaper, att få eleverna att skapa ett resonemang och en bild av vad de 

tror innan lektionstemats början. 

 

 

Kunskapsmål 

Eleverna ska efter lektionstemats genomförande få en första kunskap om vad atomer kan vara, 

att de sitter ihop och bildar en struktur. De ska få en bild av en modell av atomer (legot), få 

kunskap om olika grundämnen och deras olika egenskaper och få en inblick i att ju närmare 

man ser på ett objekt, ju fler detaljer kan man se. 

 

 

Laboration 1 (bilaga 1) 

 

Syfte 

Syftet med laborationen är att eleverna ska få se olika grundämnen och också känna på dem. 

De får också tillfälle att fundera på vad man kan använda grundämnena till. 

 

 

 



 

 

 

 

Utförande 

Elevernas uppgift är att få ett papper i rutnät numrerat (bilaga 1). Nummer kommer även stå 

på lappar vid alla grundämnen läraren kommer använda sig av. Elevernas uppgift är att gå till 

grundämne nummer 1, gissa vilket grundämne det är utifrån de alternativ som finns på 

uppgiftspappret och gissa vad man kan använda grundämnet till. Samma procedur följer 

eleverna tills de har varit och gissat på alla grundämnen. 

 

 

Information 

Vissa elever kanske tänker spontant att alla gaser är giftiga, att visa exempel på gaser som inte 

är giftiga är därför bra. Syrgas, O2, och Helium, He, är lämpliga gaser att visa för eleverna. 

Visa gärna gastuberna för eleverna men det bästa om ni ska visa gaserna är att fylla gas i en 

ballong, då kan ni också visa gasen i klassrummet. O2 och He är osynliga gaser men det finns 

ändå sätt att visa dem. O2 kan man visa genom att spruta den mot en brinnande trästicka, 

lågan/glöden blir då tydligare. He kan man andas in (det visar att den inte är giftig) och sedan 

pratar man som Kalle Anka, det kommer eleverna ihåg! 

 

Bitar av metall är lämpliga för eleverna att känna på själva. Någon sorts grundämne i 

pulverform är också bra att visa för att eleverna ska se att grundämnen kan se ut på många 

olika sätt. 

 

Att de ska skriva vad man använder grundämnena till ger också en extra chans till eftertanke 

och diskussioner. 

 

Genomgång av laboration 1 

Gå igenom listan med hela klassen vilka grundämnen som var vilket och vad kan man 

använda dem till, ge egna förslag men påpeka att elevernas förslag var minst lika bra! 

 

Diskutera vad de såg, likheter skillnader? Hur kändes de olika ämnena? 

 

Laboration 2 (bilaga 2) 

 

Syfte 

Syftet med laborationen är att eleverna ska se att man ser olika saker beroende på hur nära 

man tittar. De ska leda fram till att om man tittar ännu närmare än vi kan göra med de 

hjälpmedel vi har ser man nya saker.  

 

Utförande 

Först får eleverna titta på olika bitar av exempelvis en metallbit, pappersbit, brädbit eller plast. 

De ska sedan beskriva ytan, enligt bilaga 2. Nästa steg är att eleverna får titta på samma bit, 

men med en lupp. Vad är skillnaden, och hur ser ytan ut nu? Efter det får eleverna gissa vad 

de tror att de ser om de får titta ännu närmare. En stereolupp kan användas och eleverna får 

efter att hypotesen visats titta vad de ser i en sådan. Efter det ska eleverna beskriva hur biten 

ser ut och skillnaden gentemot tidigare.  

 

Information 

Egentligen kan man aldrig se atomer oavsett hur bra mikroskop man har, de är för små, men 

det behöver man inte gå in på. Om eleverna kommer fram till att man skulle se atomer om 

man kom tillräckligt nära är det bra trots att det inte stämmer, då har de ändå en förståelse för 



 

 

 

 

att atomerna finns. Enligt kursplanen i kemi ska eleverna efter det femte skolåret kunna göra 

iakttagelser om olika material, det gör de här. 

 

 

Genomgång av laboration 2 

Diskutera vad de såg och deras idéer om bitens innersta, vad som bygger ihop biten. 

 

Slutsatsen är att ju närmare eleverna kan se, desto fler detaljer ser de. Frågan om vad som 

finns ännu närmare kan elevernas få svara på. Det relevanta är att de får tanken att det kan 

finnas något väldigt litet som bygger upp biten. 

 

Laboration 3 

 

Syfte 

Syftet med laborationen är att visa att strukturerna eleverna i laboration 2 diskuterat byggs 

upp av atomer, men också att en struktur blir mer avancerat av flera sorters atomer.  

 

 

Utförande 

Varje grupp får en viss mängd atomer (legobitar). En grupp kan exempelvis få en sorts 

atomer, exempelvis bara blå rektanglar. En annan grupp kan få röda och blåa med olika 

former. En annan kan få ratt, hjul, och bara korta atomer. Uppgiften är att bygga något, 

exempelvis en bil som varje grupp ska redovisa. Poängen är att det är bättre med olika sorter, 

men att det går att bygga strukturer av samma atomer. En annan poäng är att små 

beståndsdelar kan bygga upp en större struktur. Det ska sedan kopplas till övriga laborationer. 

Gruppen med lika atomer kan kopplas till exempelvis en järnbit, men för att bygga upp mer 

komplicerade strukturer behövs fler olika slags atomer i föreningar, ett exempel kan vara en 

människa. 

 

Man kan också bygga något som är lättare att bygga med enklare bitar än med hjul och rattar, 

t.ex. ett hus. Eleverna förstår då att det inte bara krävs många olika bitar, man måste också ha 

rätt sorts bitar för den struktur man ska bygga. 

Alternativ till laborationen är en samarbetsövning där olika grupper får olika atomer. En 

grupp kan få 3 rattar, men sakna 2 hjul. Då måste en byteshandel ske mellan grupperna. 

Regler för byteshandeln kommer klassen överens om demokratiskt. Detta sker även naturligt, 

ett exempel är byteshandeln mellan svampar och träd där träd får kväve och svampen 

kolhydrater.  

  

Ett annat alternativ är att alla bara får slumpvist utvalda atomer och att de bygger olika saker i 

olika grupper beroende vilka legobitar de får, med poängen att atomer bygger upp strukturer. 

 

Genomgång av laboration 3 

 

Diskutera fördelarna med olika atomer, men också att bara att ha en sort. Vad har eleverna lärt 

sig av övningen? Försök att leda diskussionen till att koppla laboration 3 med 1 och 2. Hur 

små är egentligen atomerna, hur många olika krävs för att bygga ihop en människa, dator, träd 

osv.?  

 

 



 

 

 

 

Genomgång hela temat 

 

I början fick eleverna svara på vad de tror atomer är. Nu ska alla laborationer slås ihop i en 

tanke som ska leda till en förståelse om att något litet finns som heter atom. Att atomer sitter 

ihop och bildar strukturer. Temat ska även ge viss kunskap om vissa atomer och deras namn. 

Ett exempel att slå ihop paketet är hur att fråga hur många atomer de tror finns i exempelvis 

en järnbit. Om de gissar mindre än 1000 har de antagligen inte förstått helt och det kan vara 

en kunskapsmätare om elevernas förståelse. Skriver de att järnbiten är en atom eller att den 

har inte har några atomer har de garanterat inte förstått. 
 



 

 

 

 

Bilaga 1 Laboration grundämnen 

 

 

 

 

Ämnen vi har 

Bly, koppar, järn, aluminium och silver. 

 

 

 

     Grundämnen                  Används till 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 Laboration Titta på strukturen 

 

Titta på ytan på din bit, om du bara tittar vad ser du? 

 

 

 

 

 

 

Titta på ytan av biten med en lupp, vad är skillnaden mellan vad du såg med ögonen? Hur ser 

den ut nu, ser du något mer? 

 

 

 

 

 

 

Om du får titta närmare, vad ser du då? 

 

 

 

 

 

 

Gå fram till stereoluppen och titta på biten. Vad ser du? Vad är skillnaden mot tidigare? 

 

 

 

 

 

 

Om du får se ännu närmare, vad tror du att du skulle se då? Vad tror du bygger ihop biten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


