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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att se om elevernas förståelse och intresse för kemi påverkas 

av det sätt med vilken undervisningen bedrivs i ämnet. 

Arbetet bygger på en jämförande studie mellan två skolor. Den ena skolan arbetar med ett 

uppgiftsbaserat koncept och den andra bedriver en mer traditionell undervisning.  

Undersökningen består av fyra moment. Två olika typer av elevenkätundersökningar, 

auskultationer vid laborationer och teorilektioner, samt bedömning av elevsvar från två 

provfrågor vilka båda syftar till att belysa elevens förståelse för det efterfrågade. Alla moment 

har genomförts på de båda skolorna.  

Resultatet visar entydigt att de elever, som deltagit  i en uppgiftsbaserad undervisning, kan 

föra kemiska resonemang på en högre nivå och därmed visar de också en djupare förståelse 

för ämnet än vad de elever som blivit undervisade med så kallade traditionella metoder gör.  

Eleverna som deltagit i uppgiftsbaserad undervisning rankar kemiämnet högre  bland 

programmets olika ämnen jämfört med de andra eleverna. Samtidigt som de även visar ett 

större intresse för vidare studier inom kemi än de elever som deltagit i en mer traditionell 

undervisning. 

En anledning till skillnaderna  kan vara att eleverna i den uppgiftsbaserade undervisningen 

erbjuds många möjligheter till kemiska diskussioner med sina kamrater samtidigt som de 

uppmuntras till ett modelltänkande, vilket leder till att kemiämnet upplevs mindre abstrakt 

och därmed mer intressant. 

 

 

Nyckelord: Uppgiftsbaserad undervisning, förståelse, elev diskussioner, utredande 

resonemang, intresse för vidare studier inom kemi, kemilärarguiden.
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1 Inledning 

Studium av naturvetenskap har under lång tid framställts som en enorm mängd fakta, teorier 

och regler som ska memoreras och tränas (De Vos et al., 2002). Detta arbetssätt passar inte 

dagens elever (Osborne & Collins, 2001) och som ett resultat har intresset för naturvetenskap 

minskat i många länder, så även i Sverige (Ekstig, 2002). 

I Sverige har man sett att intresset för kemistudier  på högskole- och universitetsnivå har 

minskat avsevärt under de senaste ca 10 åren (högskoleverket, 2003, Bolonganätverket för 

kemistudier, 2008). Detta faktum har oroat akademi och industri. Därför har 

Nationalkommittén för kemi och Kungliga Vetenskapsakademin initierat ett projekt, 

kemilektorslänken, fonderat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse 

(www.wallenberg.com/mmw/beviljade-anslag/kemilaktorslanken.aspx). Dess syfte är att höja 

kemiämnets status på gymnasiet. I kemilektorslänken arbetar 12 kemilektorer på olika sätt för 

att öka elevers intresse och motivation för naturvetenskapliga ämnen. I ett av delprojekten, 

kemilärarguiden, har ett material skrivet för ett uppgiftsbaserat lärande och anpassat för den 

nya läroplanen arbetats fram. Med detta material söker man förändra (påverka) 

undervisningen i kemi på ett sådant sätt att man underlättar och stärker elevernas förmåga till 

modelltänkande för att därigenom öka deras förmåga till abstrakt tänkande, vilket är en 

förutsättning för att nå djupare kunskaper i kemi (Johansson & Danielsson Thorell, 2010). 

Även i ämnesplanen och kommentarer till examensmålen påpekar skolverket vikten av att 

arbeta med modeller för att beskriva verkligheten samt vikten av att eleverna inser att 

modellerna inte är statiska utan förändras med tiden (Skolverket, 2011, ämnesplan för kemi 

2011). 

Arbetet i denna uppsats syftar till att kartlägga om eleverna påvisar någon skillnad i förståelse 

och intresse för kemi beroende på om de har undervisats i enlighet med kemilärarguiden eller 

haft en mer konventionell kemiundervisning. 

Arbetet baseras på en jämförande studie av två skolor där den ena använder sig av det 

nyframtagna materialet i kemilärarguiden vilket innebär att de arbetar med ett uppgiftsbaserat 

synsätt.  

I den andra skolan undervisas eleverna utifrån en mer konventionell undervisning, vilket 

innebär att eleven undervisas i ett område i taget, ofta i enlighet med det läromedel man 

använder. Läraren går igenom materialet, förklarar, visar försök etc. och eleverna lär sig 

främst genom att lyssna och ställa frågor. 
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1.1 Teorier om lärande 

1.1.1 Kognitivt perspektiv på lärande  

Det kognitiva  perspektivet på lärande härrör sig från Piagets idéer om barnets 

utvecklingsfaser (Schoultz, 2000). Piaget menade att barnets nyfikenhet och vetgirighet 

väcker lusten till att förstå vår omvärld. När förståelsen rubbas börjar barnet att bearbeta 

upplevelserna så att förståelse återigen uppstår (jämvikt), men nu på ett mer strukturerat sätt. 

Den lärande måste själv vara aktiv och skapa sin egen förståelse och kunskap. Kunskapen 

måste bearbetas för att passa in i elevens inre strukturer (Andersson 2001). 

Piaget ansåg att det bekanta och det som ligger för långt bort från den befintliga strukturen är 

ointressant, medan det måttligt nya skapar intresse och får eleven att bearbeta befintliga och 

nya fakta på ett sådant sätt att kunskap och förståelse uppstår (Andersson, 2001). 

 

1.1.2  Sociokonstruktivistisk syn på lärande 

Medan Piaget ställde den enskilde individen i fokus så utvidgade Vygotskij Piagets idéer till 

att även omfatta en social dimension. Vygotskij menade att individens fulla mentala 

utveckling endast kan ske i ett socialt samspel (Andersson, 2001). Vygotskij introducerade 

begreppet proximal utvecklingszon vilken utgörs av skillnaden mellan vad eleven kan lära sig 

med hjälp och stöttning och vad eleven kan lära sig på egen hand (Vygotskij 1978).  

 

1.1.3  Konstruktivistisk syn på lärande 

Konstruktivismen har utvecklats från olika discipliner som filosofi, psykologi och  

naturvetenskap och har kommit att utgöra stommen inom undervisning (Johnsson, 

www.academics.sru.edu/cmst/Construktivism4.doc). Konstruktivismen bygger på Piagets, 

Vygotskijs och Deweys teorier (Danielsson1996). En grundläggande tanke i 

konstruktivisternas teori är att de anser att kunskap inte kan överföras direkt via 

kommunikation från en individ till en annan, utan man anser att eleverna behöver interagera 

med den fysiska världen och sina medstudenter för att stimuleras till att utveckla förståelse. 

Läraren initierar ett ämne och på olika sätt får eleven en bild av ämnet och en förståelse. 

Sedan skapar läraren en situation, vilken skapar otillfredsställelse med den existerande 

uppfattningen om ämnet. Genom att skapa riktade uppgifter, vilka kräver att eleven bearbetar 

sin förståelse tillsammans med andra elever, så kan läraren styra in elevernas tankar på det 
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som ska läras. Läraren guidar och stöttar eleverna genom processen där eleverna tillsammans 

med andra reder ut sin uppfattning och förståelse. 

I det konstruktivistiska perspektivet på lärande ses lärandet som en aktiv process där elever 

aktivt bygger upp och skapar sin egen kunskap (Stolk, 2009; Driver et al., 1994). Här menar 

Stolk med medarbetare att detta ställer krav på läraren som inte längre kan hålla fast vid den 

traditionella rollen i att överföra sin kunskap till eleven (Stolk et al., 2009). 

 

1.1.4 Naturvetenskaplig kunskap 

”Objektet i naturvetenskapen är inte olika fenomen i naturen utan ett fundament skapat av 

vetenskapen för att tolka naturen” menar Driver (Driver et al., 1994). Driver med flera 

beskriver vetenskaplig kunskap såsom uppbyggd på fundament skapade  i försök  att förstå 

och förklara naturen. När den samlade vetenskapen är överrens om en sådan kunskap så ses 

den som en slags ”ta för givet kunskap” (Driver et al., 1994). Driver et , al., menar också att 

synen på vetenskaplig kunskap som socialt uppbyggd och värderad får viktiga följder för den 

vetenskapliga utbildningen. Därför menar Driver och medarbetare att läraren som ska 

undervisa i naturvetenskap har som uppgift att förmedla vetenskaplig kunskap till eleven så 

att denne blir hjälpt i sin process att skapa sig en egen uppfattning om hur vetenskaplig 

kunskap genereras (Driver et al., 1994). 

Lärandet ses som en process av uppfattnings- och förståelseförändringar. 

Driver anser att klassrum borde vara platser där individer är aktivt engagerade tillsammans 

med andra i ett försök att förstå och tolka olika fenomen. Lärarens roll här blir att 

tillhandahålla erfarenheter och uppmuntra reflektioner. Andersson menar att många elever har 

kvar sin vardagsuppfattning om exempelvis materia och hans undersökning visar att när något 

brinner, så anser eleverna att det försvinner och kopplar inte till vetenskapen som säger att 

huset brinner ner, men alla molekyler och atomer i huset består. Molekylerna omvandlas bara 

till en annan form (Andersson, 2001). Detta kan ses som ett tecken på att våra elever inte får 

den hjälp de borde för att skapa sig ett naturvetenskapligt synsätt menar Andersson.  

 

1.1.5 Kontextbaserat lärande 

Det har tidigare visats i litteraturen att en undervisning som baseras på engagerande uppgifter 

som kräver eftertanke främjar lärandet och genererar elever som i högre grad tar ansvar för 



Lärarexamensuppsats  Annika Norin 

 6 

sitt eget lärande (Black et al., 2004,s 16, 20; Björklund Boistrup, 2005, s. 114, Nordgren, 

2008, s 134).  

I kontextbaserat lärande utgår man från kemin i elevens vardag och introducerar idéer och 

begrepp efterhand som de behövs, till skillnad från en mer konventionell undervisning där 

man ofta följer ett fast schema och bearbetar kemin område för område (Bennet och Lubben, 

2007). Det har visat sig att de elever, som har undervisats med kontext baserad undervisning 

har en positivare attityd till kemi än elever som fått en mer konventionell utbildning. 

Dessutom tenderar flera av dessa elever att läsa vidare inom högre studier i kemi, än elever 

som har genom gått en mer konventionell utbildning (Bennet et al., 2006; Bennet och Luben 

2007). Frågetecken har rests huruvida elever, som genomgått kontextbaserad utbildning, 

missar i förståelse när man inte läser allt inom ett område i ett svep utan bara de begrepp och 

förhållanden, som krävs för att förstå det man för tillfället arbetar med. Sammanställningar av 

resultat från många olika forskargrupper visar tämligen entydigt att så inte är fallet utan att 

elever som genomgått kontextbaserad utbildning i vissa fall till och med uppvisar en högre 

förståelse för ämnet än elever med en konventionellutbildning i ämnet (Bennet et al., 2006). 

 

1.1.6 Kemilärarguiden 

 

Undersökningar som gjorts har visat att elever väljer bort kemiämnet pga att det upplevs som 

svårbegripligt och abstrakt. Ett sätt att komma till rätta med detta är att lägga fokus på elevers 

förståelse (Andersson, 2001; Ekstig, 2002; Häggström 2003; Sjöberg, 2000). I 

kemilärarguiden är materialet uppbyggd på ett sådant sätt att undervisningen utgår från kemin 

i elevernas vardag för att därifrån ta sig ner till molekyl och atomnivå. Via resonemang, 

elevuppgifter och laborationer syftar den till att främja elevernas förståelse, samtidigt som den 

uppmuntrar eleven till att skapa modeller och revidera modeller för att förstå och kunna 

förutsäga kemiska förlopp. Mycket av den aktuella forskningen på området stödjer 

kemilärarguidens koncept. Detta sätt att bedriva undervisningen på överrensstämmer med 

Drivers syn på hur man ska generera vetenskaplig kunskap hos eleverna (Driver et al.,1994). 

Även Hodson (1992) menar att det är nödvändigt att förstå modeller och deras föränderlighet 

för att kunna få djup naturvetenskaplig förståelse. Gobert med medarbetare har i en studie 

visat på vikten av att kemielever får träning i modelltänkande och att de via träning får insikt i 

att modeller inte är något statiskt utan föränderliga. Goberts studier visar att elever med 



 

 7 

mycket träning i modelltänkande också visar bättre resultat på de tester som de utsattes för 

(Gobert et al.,2011).  

I den nya gymnasiereformen har skolverket tagit fasta på vikten av att ge eleverna ett 

modelltänkande och att de ska förstå modellernas föränderlighet (Gy-11).  

Uppgiftsbaserad undervisning påminner om kontextbaserad undervisning i det att de båda 

utgår från elevens vardag och bygger på att aktivera eleverna med olika typer av uppgifter. 

Det som skiljer dem åt är sättet på vilka uppgifterna är konstruerade där man i 

uppgiftsbaserad undervisning använder sig av uppgifterna som ett verktyg för belysa specifika 

begrepp (www.kemilärarguiden.se). 

 

1.2 Studien syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att se om elevernas kemikunskaper och intresse för kemiämnet 

påverkas av sättet de undervisas på. 

Frågeställningen är  

� Om elevernas kemiska förståelse förändras när undervisningen bedrivits med ett 

uppgiftsbaserat fokus (så som i kemilärarguidens material) jämfört med traditionell 

undervisning. 

� Om intresset för fortsatta studier inom kemi påverkas av undervisningssättet 

 

 

2 Metod 

Arbetet bygger på en jämförande studie mellan två skolor. Den ena skolan arbetar i enlighet 

med kemilärarguidens koncept för kemi 1 och den andra skolan bedriver en mer 

konventionell undervisning.  

Undersökningens syfte är att se om elevernas förståelse och intresse för kemi påverkas av det 

sätt med vilken undervisningen bedrivs i ämnet. 

Undersökningen består av fyra moment. Två olika typer av elevenkätundersökningar, 

auskultationer vid laborationer och teorilektioner, samt analys av elevsvar från två provfrågor 

vilka båda syftar till att belysa elevens förståelse för det efterfrågade. Alla moment har 

genomförts på de båda skolorna. 
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2.1 Urval 

Ett antal skolor tillfrågades om intresse att ingå i studien Bara en av de skolor som svarade 

använde sig materialet från kemilärarguiden, och på den skolan var det bara en klass som 

visade intresse att delta i undersökningen. Jag har valt att kalla denna skola för Skola 2. 

Därutöver valdes tre andra klasser alla tillhörande en och samma skola för att förenkla 

hantering och begränsa tidsåtgången för undersökningen. Denna skola refereras till som Skola 

1 i undersökningen. 

Alla elever, förutom en klass på Skola 1, går första året på det naturvetenskapliga 

programmet, vilket innebär att de läser sin första kemikurs och att de läser enligt Gy-11. Den  

klass som inte läser naturprogrammet läser natur-samhällsprogrammet, men läser samma 

kemi 1 kurs som de övriga klasserna.  De båda gymnasieskolorna är placerade i en storstad 

och har båda höga antagningspoäng till naturprogrammet. 

 

2.2 Val av metod och genomförande  

Lärare på de olika skolorna tillfrågades om intresse att delta i undersökningen, varefter 

elevgrupperna tillfrågades. I anslutning till den aktuella laborationen informerades eleverna  

om vad studien syftar till och  att alla deras enkätsvar behandlas anonymt. Auskultationerna 

genomfördes på flertalet av laborationer där enkätsvar lämnades och inte heller i denna 

dokumentation refereras det till individuella elever utan endast fiktiva grupp nummer för att 

det ska gå att hålla isär olika resonemang. 

 

2.2.1 Enkätundersökning 

En fördel med enkätundersökning i förhållande till intervjuer är att man med samma 

arbetsinsats kan få ett större svarsunderlag, vilket ger större tyngd åt resultatet och ökar 

möjligheten att generalisera (Stukát, 2011).  

Enkätundersökningar genomfördes vid slutet av sju laborationstillfällen. Enkäten hade både 

en öppen och sluten frågekonstruktion. Eleverna svarade på en enkät (bilaga 1) i direkt 

anslutning till laborationen. Enkäten är formulerad så att eleven själv väljer något moment 

från laborationen och beskriver det grundligt. I anslutning till detta får också eleven besvara 

en rad frågor som handlar om det den beskrivit.  
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Enkät nummer två är en enkät som främst syftar till att titta på elevernas intresse för kemi. 

Denna enkät delades ut mot slutet av kursen (bilaga 2).  

 

 

2.2.2 Auskultering 

Som ett komplement till laborations enkäterna genomfördes auskultering under fyra 

laborationstillfällen. Syftet med dessa auskultationer var att få ta del av hur eleverna 

resonerade och diskuterade med varandra när de utförde den önskade uppgiften, samt vilken 

typ av information som läraren ger under laborationen. 

 

Auskultationer genomfördes också under 4 teoripass i tre olika klasser. Även här låg fokus på 

elevinteraktioner och resonemang under lektionens fortlöpande men även på vilket utrymme 

till diskussion som ges.  

Noggrann dokumentation av resonemang och diskussioner genomfördes vid varje 

auskultationstillfälle. 

Eleverna har tillfrågats om det var ok för dem att jag observerade och ingen svarade nekande. 

Det tydliggjordes att alla elever som deltar är anonyma inga namn nämns någon gång och de 

gruppnummer som jag refererar till i resultatdelen är namnsatta efter laborationen och har 

inget med deras ursprungliga gruppindelning att göra.  

 

2.2.2.1 Laborationer föremål för auskultation 

 
Den första laborationen (Laboration 1) handlade om kemiska reaktioner och går ut på att 

eleven ska undersöka olika egenskaper hos föreningar och metaller så som elektrisk 

ledningsförmåga, pH mm, för att eleven ska få en förståelse för vad som händer när olika 

ämnen reagerar med varandra.  

Den andra laborationen (Laboration 2) Att väga gas är en öppen laboration vilket innebär att 

eleverna själva ska komma på hur de ska lösa uppgiften. Till sin hjälp har de en på förhand 

framtagen utrustning. Uppgiften är att bestämma den procentuella volymökningen för vätskan 

i en tändare när den övergår till 100 cm3 gas.  

Den tredje och sista laborationen på Skola 1 (Laboration 3) vid namn Löslighet var hämtad 

från kemilärarguidens material. Här får eleverna studera vad som händer när de lägger 

morotsbitar respektive rödbetsbitar i rumstempererat vatten och i kokande vatten, varefter de 



Lärarexamensuppsats  Annika Norin 

 10 

ska försöka förklara sina iakttagelser. Dessutom ska eleverna lösa koksalt och socker i olika 

lösningsmedel, observera vad som händer och försöka förklara det.  

Den fjärde observationen (Laboration 4) utfördes på Skola 2. där eleverna arbetade med 

laboration tre i kemilärarguiden. Laborationen Hur hänger allt ihop, går ut på att eleverna 

ska iakttaga när karamellfärg blandar sig i vatten av olika temperatur (Vatten med isbitar i, 

rumstempererat vatten och kokande vatten). Den andra delen av laborationen handlar om att 

mäta temperaturen under en viss tid när en tygbit blöts ned med en bestämd lösning för att 

förstå vad som händer vid avdunstning. Försöket upprepas för olika lösningar.  

I resultatdelen kommer jag att referera till laborationsnummer när jag redovisar olika typer av 

elevdiskussioner. 

2.2.3 Provfrågor 

Utifrån vetskapen om vad som behandlats under terminen konstruerades två provfrågor:  
 

1. Rita och förklara vad som händer när koksalt läggs i vatten. 

  Beskriv även  på vilket sätt koksaltet i vatten skiljer sig från det koksalt man har på 

 bordet (du får gärna ha bilder med när du förklarar). 

 

2. Rita och beskriv vilka olika aggregationstillstånd vatten kan anta. Förklara på 

molekylnivå (gärna med bild och ord) vilka skillnader de är mellan de olika 

tillstånden.  

 
Provfrågorna syftar till att belysa elevernas förståelse för kemisk bindning och är kopplade till 

kursplanens centrala innehåll vad gäller modeller och teorier för materians uppbyggnad och 

klassificering, kemisk bindning och dess inverkan på förekomst och egenskaper, samt 

energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner (Skolverket ämnesplan kemi, 

2011).  

Utifrån tolkning av kunskapskraven i ämnesplanen för kemi har en matris konstruerats med 

de förmågor,  kopplade till kriterier, som jag anser eleverna har möjlighet att visa i de två 

provfrågorna (Tabell 1).  

 

Varje elevsvar och provfråga har sedan bedömts med avseende på de fem förmågorna. 

För att kunna jämföra elevernas resultat och koppla det till undervisningsform har den 

procentuella andelen elever som erhållit ett visst betyg på varje skola beräknats för var och en 

av de fem ovanstående förmågorna.  
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Frågorna var inkluderade i ordinarie prov för fyra olika klasser. Tre av klasserna tillhörde den 

ena skolan och en av klasserna tillhörde skolan vilken arbetar uppgiftsbaserat. 

 

Tabell 1:Matris för provsvarsbedömning. 

Kriterier/förmåga F E C A 
Begrepp, modeller 
teorier 

 Översiktligt Utförligt Utförligt och 
nyanserat 

Exemplifiering av 
kemiska förlopp 

 Översiktligt 
och med någon 
säkerhet 

Viss säkerhet i 
begreppsanvändning 

Utförligt och 
nyanserat 

Analyserar, 
diskuterar, 
relevant hypotes 

 Enkla frågor Komplicerade 
frågor i bekanta 
situationer 

Komplicerade 
frågor i bekanta 
och obekanta 
situationer 

Naturvetenskapligt 
språk 

 Viss säkerhet Viss säkerhet till 
stor del anpassad till 
syfte och 
sammanhang 

Med säkerhet 
och till stor del 
anpassat till 
syfte och 
sammanhang 

Motivering av 
slutsats 

 Enkla 
resonemang 

Välgrundade 
resonemang 

Välgrundade 
resonemang 
med fler 
alternativa 
möjligheter 

 

2.3 Signifikansanalys 

Statistisk signifikans beräknades medhjälp av  Web Chi square calculator, �2 – test 
(http://www.graphpad.com/quickcalcs/chisquared1.cfm). I testet ovan ska ett förväntat värde 
på fördelningen stoppas in för beräkning av signifikans detta förväntade värde har beräknats 
enligt en formel från Web sidan www.infovoice.se/fou/bok/statmet/10000017b.shtml. 
 
 

 

3 Resultat 
 
Resultatredovisningen sker per skola. Skola 1undervisar på ett så kallat traditionellt sätt vilket 

innebär att eleven undervisas i ett område i taget ofta i enlighet med det läromedel man 

använder. Läraren går igenom materialet, förklarar, visar försök etc. och eleverna lär sig 

främst genom att lyssna och ställa frågor. 

I Skola 2 använder man sig av materialet kemilärarguiden (www.kemilärarguiden.se) vilken 

är framtaget för att nå målen i den nya gymnasieskolan (skolverket, 2011) där undervisningen 
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till viss del går under så kallad uppgiftsbaserad undervisning vilken i viss grad påminner om 

kontextbaserad undervisning men skillnaden är att uppgifterna är mer styrda för att generera 

specifik kunskap och förståelse hos eleven i den uppgiftsbaserade undervisningen. 

 

3.1 Enkätundersökning 

3.1.1 Laborationsenkät 
 
Eleverna på båda skolorna svarade på en rad frågor av öppen karaktär efter sina respektive 

laborationer (bilaga 1). På Skola 1 deltog 89 elever i undersökningen och på Skola 2 deltog 30 

elever. 

Enkäten har utvärderats med avseende på hur utredande eleverna har varit i sina resonemang. 

För att svaret ska bedömas ha en utredande karaktär, måste eleven på något sätt försöka 

förklara molekylärt vad det är den beskriver. Det vill säga eleven måste försöka besvara 

frågan vad händer och varför händer det. 

Nedan listats tre exempel från tre olika laborationer, vilka beskrivits ovan, där jag har bedömt 

att elevsvaren är av utredande karaktär. Följt av tre exempel från samma laborationer där 

svaren inte bedöms vara av utredande karaktär.   

 

Exempel på elevsvar som jag har bedömt vara av utredande karaktär: 

� ”...morötterna löser sig i olja för att den moroten är ett kolväte och kolväten löser 

sig i kolväten” (i laborations instruktionen finns en figur på karoten molekylen 

som eleven har med i sina tankar) 

� ”... eftersom gas har lägre densitet än vatten tryckte gasen bort vattnet ur 

mätglaset och vi kunde därför mäta gasens volym” 

� ”... hur värmen snabbar på en kemisk process och varför  (vilken roll molekylerna 

och den intermolekylära krafterna har) Om molekylerna rör sig mer hinner de 

stöta på många olika molekyler på kortare tid och ämnet man löser kommer att 

blandas ut snabbare” 

 

Exempel på elevsvar som bedömts av ickeutredande karaktär:  

� ” .. att lära sig se om ämnen är lösliga eller inte” 

� ”vi fyllde upp en mätcylinder med gas genom att ha vatten i mätcylindern & i 

baljan. Sedan fyllde vi mätcylindern m. gas genom en slang.” 
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� ”När karamellfärgen löste sig i vattnet kunde man se hur snabbt det blandade sig 

med vattnet, detta beror på temperaturen och var centralt i laborationen” 

 

På detta sätt har elevsvaren bedömts och en procentuell andel elevsvar av utredande 

respektive ickeutredande karaktär har beräknats för de båda skolorna (Figur 1). 

Resultatet visar att en signifikant högre andel (62 %) elever från Skola 2 svarade på ett 

utredande sätt  jämfört med Skola 1 där 30 % av eleverna ger utredande svar. 
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Figur 1: Enkätfråga tre (bilaga1) utvärderas med avseende på om svaren har en utredande kontra icke 

utredande karaktär. Skola 1 representeras av grå staplar och Skola 2 av svarta staplar. 89 elever från 

Skola 1 och 30 elever från Skola 2 deltog i undersökningen.  (p= 0,0304) 
 

 
 

3.1.2 Intresseenkät: 
 

Eleverna på båda skolorna ombads att svara på en intresseenkät där de fick möjlighet att 

rangordna sina ämnen efter vilka de tyckte var intressantast, roligast, minst intressant och 

tråkigast (Figur 2).  

Resultatet visar att på Skola 1 har knappt 20 % av de tillfrågade eleverna rankat kemi som det 

intressantaste ämnet i skolan jämfört med ca 60 % på Skola 2. Ungefär lika stor andel av 

eleverna på de båda skolorna tyckte att kemi hörde till det roligaste ämnet i skolan. Ca 10 % 

av de tillfrågade eleverna på Skola 1 tyckte att kemi hörde till det minst intressanta ämnet och 

strax under 10 % tyckte att kemi hörde till de tråkigaste ämnet i skolan. Ingen av de 

tillfrågade eleverna på Skola 2 ansåg att kemi hörde till det minst intressanta eller tråkigaste 
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av programmets ämnen (Fig. 2). Resultaten visade statistisk signifikans  (p=0.0134) efter 

undersökning med ett 2χ -test (http://www.graphpad.com/quickcalcs/chisquared1.cfm). 
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Figur 2: Visar hur eleverna ( Skola 1 grå stapel och Skola 2 svart stapel) rangordnar  kemi ämnet. I Skola 
1 deltog 88 elever i undersökningen härrörande från tre olika klasser och i Skola 2 deltog 30 elever i 
undersökningen alla från samma klass. (p=0,0134) 

 

Eleverna tillfrågades även om de kunde tänka sig att studera vidare inom kemi i framtiden. 

Också här kunde man se en skillnad, dock ej en  säker signifikans, mellan resultatet för de 

båda skolorna (Figur 3). 
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Figur 3: visar andelen elever som kan tänka sig ägna sig åt högre studier inom kemi (grå staplar för Skola 
1 och svarta staplar för Skola 2). I Skola 1 deltog 88 elever i undersökningen härrörande från tre olika 
klasser och i Skola 2 deltog 30 elever i undersökningen alla från samma klass.  (p=0.0744) 
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I Skola 2 svarade 74 % av eleverna ja på frågan om de kunde tänka sig att studera vidare inom 

kemi ämnet i framtiden, 13 % svarade nej och 13 vet ej jämfört med  36% som svarade ja och 

25 % nej och 33% vet ej för Skola 1.  

 

Eleverna fick också skatta på vilket sätt de anser att de lär sig kemi bäst. Alternativen de fick 

rangordna var: under lektioner, genom att läsa boken, genom att laborera, genom att skriva 

laborationsrapport samt genom att diskutera med sina kamrater och/eller lärare. Eleverna fick 

ranka de ovanstående alternativen efter en skala från väldigt bra, bra, en del, nästan inget och 

inget alls. Resultaten (Figur 4) visar att ungefär samma andel elever på båda skolorna ansåg 

att de lärde sig kemi väldigt bra under lektionerna. Av de elever som ansåg att de lärde sig 

kemi bra under lektionerna var det en markant skillnad mellan skolorna med 40 % från Skola 

1 jämfört med 60 % från Skola 2. Ingen av eleverna på Skola 2 ansåg att de lärde sig nästan 

inget eller inget alls under lektionerna medan någon procent av eleverna på Skola 1 angav att 

de inte fick någon kunskap från lektionerna.  
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Figur 4: Elevskattning om hur de anser att de lär sig kemi bäst. Skola 1 grå stapla Skola 2 svarta staplar. 
I Skola 1 deltog 88 elever i undersökningen härrörande från tre olika klasser och i Skola 2 deltog 30 elever 
i undersökningen alla från samma klass. (p=0,0513) 

 

 

Övervägande andel elever på Skola 2 ansåg att de lärde sig kemi bra genom att läsa boken 
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(dryga 60 %) medan bara 30 % av eleverna på Skola 1 ansåg att de lärde sig bra genom att 

läsa boken. Dock var det en större andel elever på Skola 1 som ansåg att de lärde sig väldigt 

bra genom att läsa boken 20 % mot drygt 10 % av eleverna i Skola 2. Vad gäller lärdom från 

laborationerna så har eleverna viktat sin kunskaps inhämtning ungefär på samma sätt i de 

båda skolorna. Ungefär 18 % anser att de lär sig väldigt bra genom momentet och mellan 30-

40%  anser att de lär sig bra eller en del genom laborationerna. Ca 35 % av eleverna på Skola 

2 anser att de lär sig kemi väldigt bra genom att skriva laborationsrapport jämfört med 10 % 

på Skola 1. Ungefär 40 % av eleverna på Skola 1 mot ca 30% av eleverna på Skola 2 anser att 

de lär sig kemi bra när de skriver labbrapport. En större andel elever på Skola 2 anser att de 

lär sig kemi väldigt bra genom att föra diskussioner med elever eller lärare (knappt 60 % ) 

jämfört med Skola 1 (20 %). Däremot hade en större andel elever på Skola 1 rankat 

diskussioner som ett bra sätt att lära sig kemi ( 40 % ) jämfört med Skola 2 (dryga 25 %).  

 

 

3.2 Auskultationer  

3.2.1 Laborationer 

Under de fyra laborationsobservationerna som jag genomförde, tre på Skola 1 och en på Skola 

2 har jag fått möjlighet att ta del av hur laborationen presenteras för eleverna samt elevers 

resonemang med varandra under laborationen.   

Denna undersökning har inte gått att kvantifiera på samma sätt som de övriga studierna efter 

som jag inte hunnit runt till alla elevgrupper under laborationen och inte heller spenderat lika 

mycket tid vid de olika elevgrupperna som jag observerat. Dessutom har jag i större 

utsträckning stannat till hos de elever som haft någon form av kemiskt utredande diskussion 

snarare än hos de elevgrupper som inte haft några funderingar över sitt resultat utan bara 

observerat att det händer.  

Det hade varit intressant om jag hade kunna följa alla grupper och sedan värderat utifrån 

utredande respektive icke utredande diskussioner men då hade jag behövt spela in alla 

elevgrupper under laborationen, vilket jag inte haft möjligheter till.  

 

Här presenteras några gruppers resonemang från de fyra laborationerna. Jag har valt att 

presentera elevresonemang där eleverna försöker diskutera utredande. Det går dock inte att 

göra någon jämförelse av frekvensen mellan skolorna vad gäller utredande elevresonemang. 
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Däremot kan en jämförelse mellan skolorna göras med avseende på det sätt som eleverna 

resonerar och på vilken nivå de för sina resonemang.  

 

3.2.1.1 Laborationsintroduktion  

Laboration 1 Skola 1: Läraren går noggrant igenom laborationen berättar för eleverna vad och 

hur de ska göra, vilket resultat de kommer få och varför de får det resultatet. 

Laboration 2 Skola 1: Läraren förtydligar några saker i laborations instruktionen och låter 

sedan eleverna fundera ut själva hur de ska kunna genomföra uppgiften. 

Laboration 3 Skola 1: Läraren går noggrant igenom laborationen och förklarar att lika löser 

lika och att salter inte löser sig i organiska lösningsmedel och andra små tips och direktiv om 

själva laborationsförfarandet. 

Laboration 4 Skola 2: Läraren presenterar utrustningen. Läraren ber eleverna fundera på hur 

de tänker genomföra laborationen, vad de ska presentera och varför de gör laborationen. För 

att betona syftet med laborationen ställer läraren en fråga;” Vilka nivåer tittar ni på?” varpå en 

elev svarar ”intermolekylära krafter” och därmed har läraren fört in eleverna på att tänka 

molekylärt. Eleverna får också information om när resultat och diskussion från labben ska 

lämnas in samt att eleverna förväntas ta del av varandras arbeten. 

 

3.2.1.2 Elevgruppsresonemang under laborationer: 

 
Exempel på utredande resonemang bland elev grupper: 

Skola 1. 

Laboration 1:  

� Gruppmedlemmarna funderar över lösningar med joner och deras ledningsförmåga  

var på följande resonemang uppstår. ” Tillsätter joner och det leder ström. Glukos i 

avjoniserat vatten leder med fyra pluppar slutsats joner tillförs eller snarare glukos 

tillförs joner. Men i kranvatten fanns joner från början.” Här upphör diskussionen och 

eleverna förefaller nöjda 

 

Laboration 2:  

Denna laboration uppmuntrar inte eleverna till att diskutera kemi som sådan utan snarare 

att diskutera hur de ska gå till väga för att väga och mäta gasen. Trots detta kan man ändå 

kategorisera resonemangen som utredande kontra icke utredande och då får snarare 

arbetssättet vara det som avses. 
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Här följer några elevresonemang som klassats som utredande 

� ”100 cm 3 i gas form ska ha massan 0,6=
x

100
. gasen stiger 100 i mätglaset. Det finns 

två sätt gasen kan gå rakt upp.” Eleverna testade att blöta mätglaset för att se om gasen 

steg men kunde inte se något. ”Väg tändaren först 12,68 g sedan efter.” Eleverna 

överför gas från tändaren via en silikonslangen till mätglaset  efter en stund väger de 

tändaren igen  men håller kvar mätglaset. Resonemang:” Tändaren väger nu 12.55 g. 

0,6g ger 1ml 0,6 x= 12,55g test för att se om det går ! Har vi tänkt fel? Vad är 

densiteten för gas och densiteten för vätskan? ” Väger mätglaset sedan efter att de fyllt 

det. ” Kanske jättemycket lättare gas?” 

� Eleverna funderar och räknar först varefter de samlar gas genom att ha mätglaset upp 

och ned. Kommer på att fylla bunken med vatten och fyller även mätglaset med vatten 

sedan stoppar de mätglaset upp och ned i bunken så att det fortfarande är fyllt med 

vatten. Sedan testar de om gasen kan tränga undan vattnet ser att så är fallet. Gör om 

mer noggrant. Nu kan de mäta 100 cm3 gas i mätglaset och sedan väga tändaren på 

nytt för att se hur många gram av vätskan som krävdes för att få 100 cm3 gas. 

 

Laboration 3: 

� Eleverna i gruppen observerar att det blir ett orange skikt från oljan på glaset  ” kanske 

kommer det från moroten  och de funderar om det yttersta skiktet på moroten löses 

upp. Moroten har kanske högre densitet än oljan.” 

� ”Rödbetor i olja färgar av sig snabbt men ändå inte lika mycket som i vatten 

(gulgrumligt). Morötter i vatten tappade färg och blev mjuka vattnet blev dessutom 

grumligt.” Eleverna kommer fram till att ”grönsaker innehåller mycket vatten. Lika 

löser lika vilket innebär att grönsaker löser sig i vatten.” 

�  ”Färgämnet hos rödbetan löstes fort i vatten. Det är OH grupper och joner i vatten och 

det finns också joner och OH grupper i färgämnet men främst löser det sig därför att 

det är en jonförening”. Eleverna har en bild som visar hur färgämnet är uppbyggt i sin 

laborations instruktion. 
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Skola 2:  

Laboration 4: 

� ”Varmt vatten, här rör sig molekylerna fortare. Jag tror att vattenmolekylerna inte rör 

sig så mycket i rumstempererat vatten och därför kan de inte röra runt 

färgmolekylerna så mycket.” 

� ”Ju varmare vatten ju mer rör de sig ju oftare träffar de på varandra. I kallt vatten då 

stöter molekylerna ihop mer sällan.” 

� En elevgrupp diskuterar vad det är som händer när karamellfärgen blandas med 

vattnet. ”Vatten molekylerna rör sig mycket och då stöter de och karamellfärgen ihop 

vilket gör att de blandas fortare. Det är rörelseenergi som gör att de blandas.” 

Eleverna förklarar vad det kan tyda ut från ett fasdiagram, som de ombetts studera som en 

dela av laborationen, 

� ” Ju högre tryck ju högre kokpunkt, och ju högre tryck ju svårare att ryckas låss. Om 

trycket går upp så går smältpunkten ner. Ordnad struktur kanske lättare att smälta tar 

mycket energi att vara under högt tryckt.” 

 

3.2.2 Lektioner 

Två observationer genomfördes på Skola 1 i två olika klasser och två på Skola 2 i samma 
klass. 
 
3.2.2.1 Genomgång av laborationen kemisk bindning: skola 1 

Läraren (L) har en kontinuerlig dialog med eleverna och ställer frågor av typen 

Vad är en jon? En elev (E) svarar: en atom som är elektriskt laddad. 

L: Vilka joner finns i NaCl? E: Na+ och Cl- 

L: Vilket aggregationstillstånd har NaCl? 

E: Fast 

L: Löste sig saltet i propanol? 

E: Kanske inte propanolen kommer åt i kristallstrukturen att lösa saltet? . 

L: Ja, propanol är alldeles för stor, men CH4 (Metan) kan inte heller bryta bindningar i 

saltkristallen. 

E: Varför då? 
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Frågan försvinner och diskussionen går istället över till att handla om försöket med 

magnesiumbanden som brändes och vars aska fördes ner i vatten med  en pH indikator i 

(BTB). 

Under denna teorilektion får eleverna inget utrymme till egna diskussioner sinsemellan utan 

genomgången går i huvudsak ut på att läraren ställer kortsvars frågor till eleverna. 

 

3.2.2.2 Lektion om kemisk bindning: Skola 1 

Läraren har en genomgång där hon involverar eleverna genom olika typer av frågor. 

L: Vad är en jonbindning? 

E: Då ämnen ger ifrån sig e- (elektroner). Om ämnet har två valenselektroner ger ämnet i från 

sig två e- och en annan som har 6 valenselektroner tar upp dem. 

L: Nu har du beskrivit vad som händer men vad är en jonbindning? 

E: Jonbindning är att det finns minst en positiv och en negativ jon som dras ihop som en 

magnet. 

L: Ja, attraktionskraft. 

Läraren ritar på tavlan en stor cirkel för Na och en mindre för Cl. 

L: För ett resonemang om hur stora natrium (Na) respektive klor (Cl) blir som joner. e- hoppar 

till Cl vad händer då med Na –atomen? 

E: Natriumatomen blir mindre eftersom den blir av med en e-. 

L: Ja den förlorar ett skal. 

L: Vad händer med kloratomen? 

E: Ej större eftersom inget nytt skal. 

E2: Blir mindre eftersom kärnan drar till sig e- mer. 

L: 17 protoner och 18 e- vad händer då? Ni är ju inne på att den inte blir mindre 

L: Faktum är att den blir större med ytterliggare en e- orkar inte kärnan hålla ihop e- lika bra 

vilket leder till att den expanderar lite. Kärnan förmår inte att attrahera 18 e- lika bra som 17 e-. 

Eleverna får utrymme till att föra olika kemiska resonemang med läraren men inga 

diskussioner elever emellan. 

Läraren genomför ett antal demonstrationer där eleverna får möjlighet att observera kemiska 

händelseförlopp som de genom vägledning av läraren sedan får förståelse för både med 

avseende på vad som händer och varför det händer samtidigt som de tränas på att balansera 

kemiska reaktionsformler. På detta sätt belyser läraren händelseförlopp som ökar elevens 

förståelse för kemiska bindningar av olika typer samtidigt som eleverna får en chans att 
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uppleva det som gås igenom. 

 

3.2.2.3 Skola 2 teorilektion 1 

Lektionen är uppdelad i två avsnitt  dels en del där läraren visar ett bildspel och går igenom 

kemisk bindning. Under bildspelets involverar läraren eleverna med olika frågor så som: 

 
L: Två Cl atomer sitter alltid ihop varför (kolla periodiska systemet) Cl2 

E: Båda vill ha en e- för att få fullt och då delar dessa båda på e- och det bildas en kovalent 

bindning. 

L: Na och K (kalium) går inte att hitta i naturen varför? 

E: De är så reaktiva vill ge ifrån sig en e- så de är alltid föreningar. 

Läraren börjar samtala om koksalt NaCl 

Mellan + och – finns det elektrostatiska attraktions krafter. Salter bildar kristaller i form av 

stora gitter och är aldrig ensamma i naturen. 

E: Är de två (Na + och Cl-) inte närmare varandra än de övriga NaCl molekylerna. 

L: Nej, de är alla lika nära i jonbindnigar. 

 

Efter ca halva lektionen får eleverna en uppgift ur kemilärarguiden (uppgift 2). Uppgiften 

heter ”om du var mindre än en atom” och går ut på att eleverna ska tänka sig att de är en atom 

och därför kan komma in i och färdas runt i olika material. Väl inne i materialet ska de 

fundera på hur omgivningen ser ut runt dem. 

Eleverna arbetade två och två och fick olika material tilldelade som de skulle tränga in i. 

Jag observerade en elevgrupp som hade fått en glasflaska med aceton som sitt material. 

Eleverna börjar direkt diskutera om aceton kan vara en keton de ritar en bild av molekylen 

och en diskussion vad aldehyd och keton är uppstår. En elev säger ” om man har CH4 så är det 

som en ädelgas, men inte om man har CH3 jag fattar inte”. Detta leder till ett resonemang om 

dubbelbindningar. Eleverna rita orbitalmodeller av aceton molekylen.  

 

3.2.2.4 Teorilektion 2 på Skola 2 

Denna lektion börjar med en elevuppgift där eleverna delas in, tre och tre. Läraren skriver upp 

fyra föreningar på tavlan och ber eleverna att placera in föreningarna på en linje med 

avseende på stigande elektronegativitet. Dessutom ombedes eleverna att rita Lewis strukturer 

och orbitalmodeller för de olika föreningarna. 
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Observationer av två elevgruppers resonemang. 

Grupp 1. ” I en polär kovalent bindning dras e- mot den starkare elektronegativa atomen.  Det 

är därför som H2O är ganska polärt.” 

”CH4: om det är väldigt jämt kanske det inte blir polärt. 2 krafter lika starkt åt båda håll som 

motverkar varandra”. Deras resonemang resulterar i att de kommer fram till att CH4 inte är 

polärt.  

”CsF – jättestark precis”. ”NaCl – är den polärare än H2O eller blir det jämt från båda 

krafterna? Ska vi skriva upp en tabell över orbitalerna?” letar i boken och anteckningar och 

hittar ett mönster för S1, S2, för H2O 

Grupp 2. Diskuterar orbitaler  
Har placerat ut föreningarna i polaritets ordning   CH4       H2O                           NaCl    CsF 
 
Ritat upp en orbital för bindning  mellan O och H i H2O 
 
Efter ca 30 minuter avbryter läraren som vill ha en sammanfattning på tavlan av vad de 

kommit framtill. Tillsammans resonerar elevgrupperna och läraren om hur föreningarna ska 

placeras och varför. Eleverna har genom att studera orbitalmodeller insett att vatten är vinklad 

och därför får det en polär och en opolär del. CH4 är en tetraeder om man studerar orbital 

modellen vilket innebär att det inte förekommer någon laddningsskillnad i molekylen. 

En elev grupp resonerar som så, att eftersom NaCl är en jonförening och de bildar kristaller så 

är det väldigt svårt att tänka sig att den är polär. Läraren svarar att ”ja kristallen som helhet är 

opolär men titta på bindningen mellan Na+ och Cl- så kommer e- runt Cl- även att sväva runt 

Na+ men bara ytterst sällan.” 

Gemensamt för båda teori lektionerna på Skola 2 är att eleverna ges mycket utrymme till 

diskussioner sinsemellan via uppgifter som kräver att de går ner på atomär och molekylär nivå 

vilket också ger dem utrymme för att skapa och bearbeta sitt modelltänkande och sin 

förståelse för kemiskbindning. 

 

3.3 Provresultat 

Samtliga av de klasser som ingår i undersökningen hade med provfråga 1 i sina prov. 

Provfråga 2 togs inte med på grund av tidsskäl i en av de tre klasserna i Skola 1. Provfråga ett 

besvarades av 89 elever från Skola 1och 30 elever från Skola 2. Provfråga 2 besvarades av 58 

elever från Skola 1 och 30 elever från Skola 2.  
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Båda frågorna är gjorda så att de har en öppen karaktär vilket innebär att det inte finns bara ett 

rätt svar utan eleven kan själv välja hur välgrundat den vill/kan svara. Detta medför att eleven 

har möjlighet att vissa uppnåendegrad för alla de förmågor och betygssteg som är listade i 

matrisen (Tabell 1) med denna typ av frågor. 

 

Resultaten har bedömts enligt matrisen i Tabel.1 och åskådliggörs i Figur 5 nedan. Resultatet 

visar att det generellt sätt har varit lättare att nå målen vad gäller förmågorna ”begrepp och 

naturvetenskapligtspråk” medan det har varit svårare att nå målen för förmågorna ”motivera 

slutsatser och analysera och diskutera”. För båda provfrågorna gäller att en högre andel 

elevsvar på Skola 2 har bedömts uppnå C kvalitet på flera av förmågorna jämfört med Skola 

1. Vidare har inget elevsvar för någon av förmågorna bedömts med A på Skola 1. På Skola 2 

finns däremot elevsvar vilka uppfyller A kvaliteter för alla fem förmågorna dock är det bara 

en liten andel elever som når dit (färre än 10 % se fig. 5). 

Störst andel F ser vi hos Skola 1. främst återfinns F hos förmågan motivera slutsatser men 

förmågan analysera och diskutera samt förmågan att exemplifiera kemiskt förlopp har också 

en stor andel F på skolan. Signifikansen på provsvaren visar sig vara av hög signifikans efter 
2χ -test (http://www.graphpad.com/quickcalcs/chisquared1.cfm). 
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Figur 5: Bedömning av elevsvar på provfråga 1 och 2 för de fem olika förmågorna, begrepp, kemiskt 
förlopp, analysera och diskutera, naturvetenskapligt språk, motivera slutsatser. Gråstaplar representerar 
Skola 1 och svarta staplar Skola 2. (p<.002) 
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3.3.1 Exempel på bedömning av elevsvar  för provfråga 1 
 
Exempel på ett elevsvar där eleven bedömts men betyget E för förmågorna begrepp samt 

naturvetenskapligt språk och med F för de övriga förmågorna. 

 

 ”När NaCl läggs i vatten så bryts jonbindningen mellan Na och Cl upp. 

 NaCl H2O + Na++ Cl- 

 De fria jonerna åker runt i vattnet så länge det finns kvar, tar man bort vattnet bildas 

 NaCl. NaCl man har på bordet är en jonbindning i fast form (NaCl (s)) medan det är 

 fria joner vattnet, Na+ och Cl-”  

 

Exempel på ett elevsvar som bedömts med betyget C för alla fem förmågorna. 

Eleven visar med en bild hur saltkristallen är uppbyggd där eleven även har med laddningar 

på de ingående komponenterna. Vid sidan av bilden skriver eleven ” eftersom den negativa 

och den positiva jonen attraherar varandra skapas en stark bindning” sedan fortsätter eleven 

med en förklaring om varför kristallen inte leder ström.”... kristallerna leder inte ström 

eftersom (det inte finns delokaliserade elektroner eller fria joner).” Eleven fortsätter 

resonemanget. ”Däremot är alla jonkristaller lösliga i H2O. När NaCl reagerar med vatten så 

frias jonerna från varandra. NaCl (s) +H2O →   Na+ + Cl- + H2O  →  NaCl (aq) Detta blir en 

lösning NaCl (aq), denna lösning leder ström eftersom nu rör sig jonerna fritt.  Slutsats: 

jonkristaller leder inte ström medan jonlösningar leder ström. Det behövs alltså fritt rörliga 

joner för att ström ska kunna ledas.” 

 

Exempel på elevsvar där eleven bedömts med A för sin analyserande förmåga och C för de 

övriga förmågorna. 

 ”Koksalt, NaCl, består av positiva Na-joner (Na+) samt negativa kloridjoner (Cl-). 

 Vatten, H2O, är ett polärt lösningsmedel dvs. H2O är en dipol vilket innebär att ena 

 sidan av molekylen är svagt positiv och den andra sidan av molekylen svagt negativ

 När NaCl läggs i vatten kommer saltet att lösas i vattnet det blir en blandning men 

 inget nytt ämne bildas. Däremot kommer det att bildas jon-dipolbindningar mellan 

 H2O och Na+ samt Cl-.”  

Eleven ritar två bilder där Na+-jonen är omringad av vatten molekyler som alla har sitt syre in 

mot Na+ -jonen. Laddningar på Na är utsatta och eleven indikerar även att vatten molekylens 



 

 25 

syre är lite svagt negativt laddat genom att skriva delta (–) vid syret. På samma sätt visar 

eleven hur Cl-- jonen är omringad av vattenmolekyler men nu med vattnets väten in mot den 

negativt laddade kloridjonen. Även på denna bild sätter eleven ut laddningar på motsvarande 

sätt som för den första figuren. Vidare förklara eleven sina bilder i ord som följer. 

 ”O i H2O är svagt negativt laddad vilket attraherar Na+ som är starkt positivt laddad, 

 flera H2O lägger sig därav runt Na+ jonen med O sidan inåt mot Na+ eftersom O 

 attraheras av Na+ = jon-dipolbindning. Samma sak sker för Cl- men tvärtom. H i H2O 

 är svagt + laddat attraherar Cl-, Jon –dipolbindning. H2O molekylerna kommer också 

 fortsätta att vara bundna till varandra genom vätebindningar.”  

Här har eleven en bild som visar vätebindningar mellan två vattenmolekyler. Eleven fortsätter 

med att diskutera koksaltet i fast form. 

 ” Koksaltet på bordet är i fastform och leder inte ström eftersom att NaCl molekylerna 

 är opolära i och med att Na+ positivaladdning tillsammans med Cl- negativaladdning 

 neutraliserar varandra molekylen blir opolär.  NaCl löst i H2O är inte bundna som en 

 molekyl & jonerna blir därför positivt/negativt laddade & leder ström vilket medför 

 att hela vätskan leder ström” 

 

3.3.2 Exempel på bedömning av elevsvar för provfråga 2 
 
Exempel på elevsvar som har renderat E i betyg på alla förmågor utom motivering där svaret 

bedömts med F. 

”Vatten kan vara fast form, flytande form eller i gasform. Vatten är i rumstemperatur ett 

flytande ämne. Då ser molekylerna ut ungefär så här (eleven ritar en bild med cirklar som  

visar hur vatten molekylerna organiserar sig)  det är därför vatten kan röra sig, för 

vattenmolekylerna har inte helt fasta platser som dom har i fastform. Men dom är ändå inte 

så fria som i gas form. I gas form har vatten molekylerna högst energi och är fria från 

varandra. I fast form finns molekylerna stilla på fasta platser. Men dock inte helt stilla så 

vibrerar de ändå alltid lite och den lilla rörelsen kallas för värme rörelsen.” 

 

Exempel på elevsvar där eleven nått C på alla förmågor utom motivering där den nådde E. 

”vatten H2O kan anta 4 aggregationstillstånd, fast, flytande, gas och plasma. (s) solid: i  fast 

form kallas H2O för is , då är molekylerna hårt bundna  i kristallform, densiteten sjunker dock 

detta eftersom kristallstrukturen inte är lika kompakt som den flytande strukturen. Fast form 

är den stabilaste eftersom den kräver minst energi. 
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(aq) Flytande: I flytande form sitter vattenmolekylerna tätare än i fast form vilket i stortsätt 

är unikt för H2O. I flytande form finns ingen kristallstruktur men det finns en bindning mellan 

molekylerna. H2O är en dipol och dipolerna attraheras till varandra (+) till (-). Detta skapar 

ytspänningen. Flytande form kräver mer energi än (s). 

(g) Gas: I gas form är alla bindningar mellan H2O molekylerna brutna. Gas form har lägre 

densitet än flytande och fast form eftersom molekylerna tar så mycket plats när de inte är 

bundna.  Energin som behövs för att H2O ska anta gas form är cirka 373K. 

(p) Plasma: När H2O får tillräckligt med energi antar det plasma form. Då åker elektronerna 

iväg från kärnan och bildar ett elektronmoln. Om energin för plasma är nådd bryts den 

kovalenta bindningen och H2O bryts upp till H och O plasma atomer” 

 

Exempel på elevsvar  där eleven nått C för alla förmågor utom motivering där eleven nått A 

Eleven ritat bilder på alla tillstånden och visar också aktuella bindningar samt indikerar 

laddnings skillnader med delta minus eller delta plus.  

”Det centrala begreppet när man diskuterar vattnets aggregationstillstånd är vätebindningar, 

alltså den intermolekylära bindning som finns mellan de polära vattenmolekylerna.  

1. I iskristallen är de intermolekylära vätebindningarna så starka att de håller 

molekylerna på plats. Eller temperaturen är snarare så låg att molekylernas rörelse 

blir så svag att den hindras av vätebindningarna. 

2. I flytande vatten kan vätebindningarna hålla ihop så att de inte kan röra sig hur de 

vill, men de kan fortfarande röra sig. 

3. I vattenångan är vätebindningarna brutna och molekylerna rör sig hur de vill.” 

 

Exempel på elevsvar där eleven bedömts nå A för förmågan begrepp och C på de övriga 

förmågorna. Eleven visar med bilder hur vatten molekylerna interagerar med varandra i fast 

och flytande tillstånd och att de inte har interaktioner mellan varandra när vattnet är ånga. 

Eleven har dessutom satt namn på bindningar så som vätebindningar och visat på 

laddningsskillnader som gör att dessa uppstår. På bilden definierar även eleven att 

vätebindningar är en typ av intermolekylärbindning 

 ” Fast tillstånd  - vatten har låg värmerörelse och binds med hjälp av vätebindningar ihop 

till en kristall.  

Flytande tillstånd: När energi tillsätts ökar värmerörelserna, partiklarna vibrerar mer. 

Vätebindningarna håller fortfarande ihop men de svagaste har brutits och vattnet är mer lätt 

flytande. 
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Gas tillstånd: När tillräckligt med energi tillsätts blir värmerörelserna så kraftiga att de 

intermolekylära krafterna bryts och oordningen är total. Volymen vidgas och det finns ingen 

struktur.”  

 

Exempel på elevsvar  som bedömts nå A för förmågorna begrepp och kemist förlopp de 

övriga förmågorna har bedömts till C. 

”Vatten  och alla andra ämnen kan förekomma i fast flytande och gasform. Alla atomer, 

molekyler och joner vibrerar kring ett jämviktsläge. Det kallas värmerörelse. Ju större 

värmerörelse desto högre temperatur. Vatten molekyler binder till varandra med 

vätebindningar. När molekylernas rörelser är så små att vätebindningarna kan hålla 

molekylerna i en fast struktur är det is . (fats form). Om energi tillförs ökar värmerörelsen vid 

0˚C är den så stor att molekylerna inte kan hållas fast utan de börjar röra på sig. 

Vätebindningarna finns dock fortfarande kvar. Vattnet övergår till flytande form. Så länge 

isen smälter ökar inte temperaturen även om energi tillförs. 

När vattnet är flytande ökar temperaturen om man tillför mer energi. Vid 100 ˚C är 

vattenmolekylens värmerörelse så stor att vätebindningarna inte kan hålla molekylerna 

samman. Vattnet övergår i gasform I gasen binder inte molekylerna till varandra. Gasens 

temperatur kan inte öka förrän allt vatten övergått till gas.” 

 

Exempel på elevsvar där eleven bedömts nå A på analys och språk medan de övriga 

förmågorna bedömts att vara på C nivå. 

”Vatten  Fast- flytande- gas 

är ett polärtlösningsmedel eftersom syre är mer elektronegativt (har större kraft att dra åt sig 

elektroner) än väte”.  Eleven har här ritat en strukturformel på vatten med rätt inbördes 

storlekar på syre och väte. Eleven visar också laddningsskillnaderna mellan syre och väte i 

bilden. ” Eftersom molekylen har både väte och en starkare elektronegativ atom kan de bilda 

vätebindningar mellan molekylerna. ” Ytterliggare en bild visar hur detta går till. ” Då bildas 

det en svag bindning som gör att vattnet får starkare bindning än om de hade dipol-dipol 

bindning. Eftersom det krävs mer energi att bilda bindningen krävs det även mer energi att 

för att bryta bindningen vilket motsvara att kokpunkten är högre. Kokpunkten är då 100 ˚C 

och vatten molekylerna får då vid denna värme mer energi vilket ökar deras rörelse energi, 

tillslut rör de sig så hastigt att de behöver mer utrymme som gör att bindningarna lossnar och 

molekylerna rör sig fritt med stort utrymme. I fast form är vattnet ett av de få ämnen som har 
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lägre densitet än flytande. Alltså molekylerna är mer fria och kräver mer utrymme, det är 

därför is flyter på vatten p.g.a. den är lättare” 

 

 

4 Resultat och diskussion 

Resultaten från laborationsenkäter, provresultat samt observationer pekar alla åt samma håll 

nämligen att uppgiftsbaserad undervisning i högre grad passar de kunskapskrav som är 

uppställda för kemiämnet i ämnesplanen och examensmålen (skolverket, 2011). 

Eleverna på Skola 2 får en vana i att diskutera, stimuleras till ett modelltänkande och kemiskt 

resonemang, samtidigt som de tränas i att använda ett naturvetenskapligt språk. Dessa 

färdigheter underlättar för eleverna att vara analyserande, att motivera varför och att resonera 

om på vilket sätt ett kemiskt förlopp sker, varför dessa elever överlag har visat högre nivå på 

de olika kriterierna som bedömts i de båda provfrågorna. Eleverna på Skola 1 har inte lika 

stor vana i att diskutera och resonera på molekylärnivå vilket jag ser som en möjlig anledning 

till att många har haft problem med att uppnå målen eller att visa högre måluppfyllelse för just 

kriterierna analysera och motivera. Många av de elever som fick F för kriteriet motivera har 

inte gjort någon ansats att förklara varför eller motivera det som sker utan är nöjda med sitt 

svar när de berättat vad som sker. Samma sak gäller i hög grad för de övriga kriterier där 

elever från Skola 1 har fått F.  

Orsaken till resultaten på provfrågorna tror jag till stor del kommer sig av att eleverna på 

Skola 1 inte till lika hög grad är tränade i att ställa sig frågor som ”varför sker detta, hur kan 

detta inträffa?”, utan snarare konstaterar att någonting sker vilket kan kopplas till en slags 

”fostran” då undervisningen ofta går ut på att läraren förklarar och eleverna lyssnar och lär 

samt iakttar demonstrationer där de faktiskt ser att något sker. 

 

Tidigare forskning pekar på vikten av att elever erbjuds möjligheter att diskutera med 

varandra för att ifrågasätta sin förståelse och bygga en djupare förståelse av ett ämne (Driver, 

et al., 1994). Inom den konstruktivistiska synen på lärande menar man att detta ska göras 

under ledning av läraren som med sina uppgifter tillhandahåller incitament så att eleverna 

ifrågasätter sin tidigare förståelse i ämnet och tillsammans med kamrater arbetar fram en ny 

djupare förståelse (Stolk et al.,2009). 
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Under observationer på teorilektionerna ser jag en stor skillnad i hur mycket tid eleverna får 

till egna diskussioner med varandra. På Skola 1 är eleverna delaktiga under lektionerna så till 

vida att de svarar på frågor som läraren ställer under lektionens fortlöpande, men de får inget 

utrymme till kamratdiskussioner under lektionstid. Kunskapen hos eleverna på skola 1 

genereras främst genom att de flesta eleverna är passiva lyssnare.  

På Skola 2 blandas lärarledda genomgångar med elevaktiviteter i form av olika uppgifter, 

vilka eleverna diskuterar i grupp. Uppgifterna är av sådan art att de kräver att eleverna 

ifrågasätter och funderar över kemi på molekylärnivå med hjälp av olika modeller.  

John Biggs och Catharina Tang  beskriver i sin bok ”Teaching for quality learning at 

University”, vikten av att eleverna blir engagerade och aktiverade i sitt lärande för att man ska 

få till stånd en djupare kunskap för ämnet (Biggs och Tang, 2007).  

Under arbetet med uppgifterna får eleverna på Skola 2 en vana att använda ett 

naturvetenskapligtspråk och arbetssätt, i det att de blir vana att ställa frågor som, ”varför sker 

detta, vad är det som påverkar ett kemiskt förlopp och hur ska vi kunna förklara vad som sker 

i molekylära termer”. Detta återspeglas i elevernas sätt att föra kemiska resonemang på 

provfrågor, laborationsenkäter, men även elever emellan under laborationer eller under 

lektioner. 

 

Observationerna från laborationerna förstärker skillnaderna mellan elevresonemangen på de 

båda skolorna.  

Genom att tillhanda hålla information om skeende och orsaker under laborationens inledning 

föreligger det en risk att elevernas nyfikenhet på varför saker sker och vad det egentligen är 

som sker försvinner. Detta kan leda till att laborationerna inte uppmuntrar till funderingar och 

diskussioner där elevernas förståelse för ämnet utmanas. Istället blir eleverna inriktade på att 

acceptera ett resultat. Detta anser jag återspeglas i gruppdiskussioner och elevenkätssvar från 

Skola 1, där eleverna i högre utsträckning konstaterar att saker sker utan att fråga sig varför. 

Men även de elever som har bedömts resonera utredande gör det på en ytligare nivå där 

resonemangen sällan kommer ner på molekylnivå. 

 

Under laborationsintroduktionen på Skola 2 blir eleverna ombedda att iaktta vad som sker och 

fundera på varför det sker. Läraren styr in eleverna på att det är på molekylnivå som 

diskussioner och resonemang ska föras. Här blir eleverna direkt inledda på vilken nivå de ska 

ha i åtanke när de iakttar och försöker förklara de olika skeendena. Som en följd av detta är 
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det också en högre andel elever som resonerar utredande under observationen av laborationer 

och lektioner samt svarar med utredande resonemang i sina provsvar jämfört med Skola 1.  

 

En svaghet i denna undersökning är dock att de olika klasserna inte arbetat med en och 

samma laboration. Skulle jag göra om undersökningen idag så skulle jag försökt styra lärarna 

så att alla elevgrupper gjorde samma laboration. Ändock anser jag att mönstret som 

framträder är tydligt och inte relaterat till att det är olika labborationer som eleverna 

diskuterar eftersom samma skillnader mellan elevresonemang på de båda skolorna återfinns i 

elevsvaren på provfrågorna. 

 

En större andel elever från Skola 2 än från Skola 1 har rankat diskussioner som ett väldigt bra 

sätt att lära sig kemi. Anledningen till detta är troligen att eleverna på Skola 2 har arrangerade 

diskussioner som syftar till att föra eleverna vidare i sin kemikunskap medan man på Skola 1 

inte ger något större utrymme till diskussioner.  

En större andel elever på Skola 2 än på Skola 1 anser att man lär sig kemi bra genom att läsa 

boken. En orsak till detta kan vara att eleverna på Skola 2 är mer vana och tränade i att ta en 

aktiv del i sitt lärande och därför också är bättre rustade för att lära sig genom boken. 

 

Målet med kemilektorslänkens arbete har varit och är att öka gymnasieelevers intresse och 

motivation för högre studier inom kemi. Arbetet med kemilärarguiden är framtaget på initiativ 

av kemilektorslänken. Därför är det intressant att undersöka om arbetet med kemilärarguiden 

har haft någon effekt i detta avseende. En undersökning gjordes tidigare (Gustafsson, 2011) 

där man kartlade om eleverna visade ökat intresse för kemi till följd av att de undervisats med 

kemilärarguidens material jämfört med elever som får en mer traditionell undervisning. 

Undersökningen kunde inte styrka att så var fallet. Resultatet bygger dock på ett begränsat 

elevunderlag med totalt tolv elever (sex i varje undervisnings typ).  

Mina resultat från intresseenkäten som eleverna på de båda skolorna besvarade härrör sig från 

ett avsevärt större elevmaterial med 30 elever från Skola 2 och 88 elever från Skola 1. 

Resultaten visar i motsats till den tidigare studien att 60% av eleverna på Skola 2 anser att 

kemiämnet hör till de mest intressanta ämnena som deras program erbjuder medan knappa  

20 % av eleverna på Skola 1, har klassat kemiämnet som det mest intressanta. Ingen av 

eleverna på Skola 2 har klassat kemiämnet som det minst intressanta eller tråkigaste ämnet. 

Däremot finns elever från Skola 1 som rankat kemiämnet som mins intressant eller tråkigaste 

ämnet på programmet. 
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Ekstig (2002) ger en förklaring till det sviktande intresset för kemi och menar att orsaken är  

en alltför stoffylld kurs samt att kursen presenteras på ett alltför ensidigt och intellektuellt sätt. 

Han menar vidare att detta arbetssätt leder till att många elever går inför ytliga inlärnings-

strategier, vilka bygger på minneskunskaper snarare än förståelse. 

 

Intresset för vidare studier inom kemi är också avsevärt högre på Skola 2 jämfört med Skola 

1. Dessa resultat stämmer överrens med andra undersökningar (Bennet och Lubben, 2007), 

vilka visar att elever som undervisats med kontextbaserad undervisning, visar en positivare 

attityd till kemiämnet. Fler av dessa elever väljer också att studera vidare inom kemi.  

Jag kan tänka mig att anledningen till det ökade intresset för kemi hos eleverna på Skola 2 

beror på att de har erbjudits verktyg i form av modeller och tid så att de kan börja tänka kemi 

och sätta sig in i vad som händer, istället för att lära sig utantill. Härmed får eleverna en 

djupare förståelse för kemiska förlopp vilket leder till att kemiämnet blir mindre abstrakt och 

mer greppbart, vilket i förlängningen leder till att det blir mer intressant. 

5 Konklusion 

För att öka intresset för kemi både på gymnasial nivå och för att öka antalet elever som söker 

till högre studier inom kemi så krävs det att man förändrar kemiundervisningen på ett sådant 

sätt att det passar dagens elever. Ett sätt kan vara att minska mängden stoff för kemistudierna 

och fokusera på förståelse genom att aktivt träna eleverna i modelltänkande samt att ge tid och 

utrymme för styrda uppgifter som leder till att eleverna diskuterar kemi med varandra.  

 

De mål och kriterier som skolverket sätter upp för kemi 1 i den nya ämnesplanen är skrivna så 

att det krävs förståelse och förmåga att resonera, analysera och motivera för att kunna uppnå 

några högre måluppfyllelser. Skolverket lägger också vikt vid att eleverna ska få ett 

modelltänkande och att de ska ta en aktiv del i sin inlärning. 

 

Forskning har visat att de undervisningssätt där eleverna tar en aktiv del i sitt lärande och där 

de får tid till diskussioner elever emellan främjar elevernas djupförståelse av och syn på kemi. 

Detta är i god korrelation med mina resultat, där man tydligt ser, att elever som har 

undervisats enligt kemilärarguidens material hävdar sig mycket bättre vad gäller betyg och 

visar också en avsevärt högre intresse för kemi samt för att studera vidare inom kemi jämfört 

med elever som undervisats på annat sätt. 
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