Grundlärarprogrammet F-3 240 hp

EXAMENSARBETE

Blanda experiment med elevers vardag, det löser
sig!
En aktionsforskning om yngre elevers sätt att
uttrycka sin förståelse för kemi vid ett vardagsnära
och experimentellt arbetssätt

Emma Andersson och Evelina Unnestam

Examensarbete 15 hp

Halmstad 2015-06-02

Titel

Blanda experiment med elevers vardag, det löser sig!
En aktionsforskning om yngre elevers sätt att uttrycka sin
förståelse för kemi vid ett experimentellt arbetssätt

Författare

Emma Andersson & Evelina Unnestam

Sektion

Sektionen för lärarutbildning

Handledare

Ingrid Gyllenlager & Claes Malmberg

Examinator

Fil. dr. Ole Olsson (HOS)

Tid

Vårterminen 2015

Sidantal

19

Nyckelord

Förståelse, kemi, experiment, vardagsnära
kunskapsinnehåll, aktionsforskning, yngre elever

Sammanfattning

Både internationellt och nationellt sett har elevers
kunskaper i naturvetenskap försämrats enligt PISAundersökningarna. Vi har även ute i verksamheten
uppmärksammat en brist på kemiundervisning i de lägre
åldrarna. Syftet med studien är att bidra med kunskap om
ett vardagsnära och experimentellt arbetssätt och synliggöra det naturvetenskapliga språkets betydelse för yngre
elevers kunskapsutveckling i kemi. Studien utfördes som
en aktionsforskning vilket innebär att en kunskapsbas
skapas om sin egen praktik för att sedan genomföra en
forskning som leder till en förändring. Aktionerna vi
utförde bestod av två experiment med tillhörande för- och
efterarbete. Aktionerna utfördes i en årskur ett och en
årskurs två. Sammanlagt av 49 elever deltog 40 elever i
studien. Dokumentationen bestod av elevernas stenciler
från aktionerna, test, post-it lappar samt videodokumentation från aktionerna och ljudupptagningar från
fokusgruppssamtal. Studiens resulat visar att elevers
förståelse för kemi kommer till uttryck genom ett
experimentellt arbetssätt på flera olika sätt. Elever
uttrycker sin förståelse då de kommunicera kring
hypoteser, använder och förklarar begrepp, ger exempel
på blandningar och lösningar, hittar kopplingar samt
förklarar experimenten och dess resultat. Studiens
övergripande slutsats är att ett experimentellt arbetssätt
skapar möjligheter för eleverna att känna en glädje för
kemin och en tilltro till sin egen förmåga. På vilket sätt
lärare och elever använder språket i kemiundervisningen
har stor betydelse för elevernas möjligheter att tillägna sig
kunskaper i kemi. De didaktiska implikationer vi ser med
studien är att det är fördelaktigt att arbeta med experiment
i de yngre åldrarna.
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Abstract

Students´ knowledge of science have deteriorated both
internationally and nationally PISA studies. We have also
experienced a lack of chemistry teaching in the lower
ages. The purpose of the study is to contribute with
knowledge of an everyday related and an experimental
approach and make visible the importance of the scientific
language for younger pupils' knowledge in chemistry. The
study was conducted as an action research which involves
forming a knowledge based on their own practice and
then conducts a research that leads to a change. The
actions we performed consisted of two experiments with
the associated pre- and after work. The study was
conducted in year one and two with 40 of 49 students.
The documentation consisted of students’ stencils, tests,
post-it notes and videodocumentation. The study shows
that the students' understanding of chemistry through an
experimental approach is expressed in several different
ways. Students express their understanding when they
communicate about hypotheses, uses and explain
concepts, giving examples of mixtures and solutions, find
connections, and explain the experiments and their results.
The study's overall conclusion is that an experimental
approach creates opportunities for students to feel the joy
of chemistry and a belief in their own ability. The way in
which teachers and students use the language of chemistry
teaching is of great importance for the students´
opportunities to acquire knowledge in chemistry. The
didactic implications we see with the study is that it is
beneficial to work with experiments in the younger ages.

Förord
Studien har utförts under vår sista termin på lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad.
Anledningen till att vi utförde denna studie grundar sig i ett stort intresse för naturvetenskapen
i skolan. Båda gillar naturvetenskap väldigt mycket och då en brist i undervisningen har
uppmärksammats ute i verksamheten fann vi det intressant att göra en studie som synliggör
elevers sätt att uttrycka sin förståelse för kemi. Detta vid ett experimentellt arbetssätt eftersom
forskning förespråkar detta och eleverna efterfrågar det. Genom att utföra studien har vi båda
lärt oss mycket om hur vi kan göra kemiundervisningen lustfylld för eleverna, hur vi i vår
kommande yrkesutövning vill arbeta med kemi samt vad vi själva upplevt och forskning
beskriver som ett gott arbetssätt i kemi. Vi har även lärt oss vikten av reflektion, att det är
fördelaktigt att ta in eleverna i planeringen samt hur man kan designa en aktionsforskning.
Detta är lärdomar vi kommer att ta med oss in i arbetslivet.
Vi har hjälpts åt genom hela arbetet och gjort alla delar tillsammans. I planeringsfasen satt vi
ihop och planerade. Vid dokumentationen har båda dokumenterat på varsin skola och i arbetet
med att bearbeta det empiriska materialet, analyserat resultatet och fört en diskussion har vi
arbetat tillsammans. Vi har valt att göra alla delar ihop då vi anser att det är värdefullt att hela
tiden kunna reflektera med varandra.
Våra handledare ute på våra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) skolor har varit till stor
hjälp i arbetet. Detta genom gemensam reflektion, värdefulla idéer och goda insikter. De
handledare vi haft i arbetet från Högskolan har också haft betydelse för oss och denna studie.
De har kommit med utvecklings- och förbättringsförslag till arbetet. Vi skulle vilja rikta ett
stort tack till handledare och varandra som bidragit till att denna studie varit möjlig att
genomföra.

Emma Andersson & Evelina Unnestam
Halmstad den 2 juni 2015
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Inledning
Både internationellt och nationellt sett har elever försämrat sina kunskaper i naturvetenskap
de senaste åren. I undersökningarna från PISA (Programme for International Student
Assessment) testas kunskaper i matematik, läsning och naturvetenskap hos femtonåringar runt
om i världen. PISA-undersökningarna genomförs vart tredje år sedan 2000. Den senaste
rapporten är från 2012. I denna rapport befann sig Sverige på 28:e plats av de 34 deltagande
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) länderna. Genom denna
rapport framkom det att Sverige har försämrat sina resultat mest av de deltagande länderna
inom samtliga områden (Skolverket, 2013). De försämrade resultaten i naturvetenskap
påverkar elevers möjligheter att delta i den demokratiska processen enligt Sjøberg (2010, s.
227-234). Han menar att kunskaper i naturvetenskap är ett krav för att eleverna ska bli
demokratiska medborgare som klarar av att delta i den demokratiska processen. Med PISAresultaten och Sjøbergs demokratiperspektiv i åtanke finner vi det värdefullt och intressant att
undersöka hur elever uttrycker sin förståelse för kemiämnet. PISA-undersökningen görs i
årskurs nio och eftersom resultaten försämras för varje år anser vi att ett arbete som synliggör
elevers sätt att uttrycka förståelse för naturvetenskapen är ett aktuellt område. Detta ses som
ett argument för studien som riktar sig mot grundskolans tidigare år då vi anser att grunden
bör läggas i dessa åldrar för en senare kunskapsutveckling.
I Lindahl (2003, s. 107) framkommer det att elevers intresse för naturvetenskap är lägre än för
andra ämnen i skolan. Även om studien är utförd för tolv år sedan anser vi baserat på egna
erfarenheter av verksamheten att resultaten är giltiga än idag. Detta utgör därför enligt oss ett
argument för en forskning som riktar sig mot elevers uttryckta förståelse för naturvetenskap. I
hennes forskning uppmärksammas även att intresset för biologi stannar på samma nivå under
hela grundskolan medan intresset för fysik och kemi redan i årskurs fem minskar (Lindahl,
2003, s. 107). Därför menar vi att forskning kring specifikt fysik- och kemiämnet är mer
aktuellt. Även Lindström (2008) stödjer detta argument då hennes resultat visar på att biologi
är överrepresenterat ute i skolorna. Vidare skriver hon att den största delen av den
naturvetenskapliga undervisningen innebär studerande av människan, träd och djur. Tidigare
nämnd forskning är utförd bland elever i årskurs fyra till sex vilket gör att vi finner det
intressant att utföra studien i de lägre årskurserna. Detta valdes då vi kommer vara verksamma
i grundskolans årskurser F-3 i vår kommande yrkesutövning.
Det är inte bara intresset för de fysik- och kemiämnena som är bristfälliga utan även att det
naturvetenskpliga språket i dessa ämnen upplevs enligt Helldén, Jonsson, Karlefors och
Vikström (2011) som mer komplicerade än övriga kunskapområden. Även Lemke (1990, s.
45) tar upp problematik med det naturvetenskapliga språket då hans forskning visar att elever
lätt uppfattar naturvetenskapliga texter som att de riktar sig mot specialister. Detta utgör
därmed ett argument för forskning kring hur språket i fysik och kemi bör användas. Lindahl
(2003, s. 100-107) fann att eleverna upplever fysiken och kemin lustfylld då de får arbeta med
experiment. I tidiagre forskning framkom det att en viktig aspekt för elevers förståelse för
fysiken och kemin är att eleverna förstår att naturvetenskapen inte bara är ett ämne i skolan
utan att det finns runt oss i vår omvärld hela tiden (Högström, Ottander och Benckert, 2006).
Ovanstående resultat från forskning utgör enligt oss argument för en studie som grundar sig i
ett experimentellt arbetssätt i skolan som är nära kopplad till elevernas vardag.
När vi varit ute i verksamheten och diskuterat fysik- och kemiundervisningen med
verksamma lärare har de uttryckt att de finner fysikämnet enklare att arbeta tillsammans med
de yngre eleverna än kemiämnet. Detta då läroplanen är mer konkret kring hur
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undervisningen i fysikämnet kan läggas upp. Därför valdes inriktningen kemi i denna studie.
På de skolor där studien utförts kan det i deras kvalitetsredovisningar läsas att skolorna
fokuserar på matematik och svenska. Eftersom lärarna uttrycker en svårighet med
kemiundervisningen och då detta inte finns med i skolornas utvecklingsplan anser vi att
kemiundervisning är ett aktuellt forskningsområde. Grundat på de försämrade resultaten i
internationella undersökningar, vad tidigare forskning kommit fram till, våra upplevelser av
skolverksamheten samt ett personligt engagemang för naturvetenskap har vi valt undersöka
hur elevers förståelse för kemiämnet i ett vardagsanknutet experimentellt arbetssätt kan
komma till uttryck. Detta problemområde och dessa argument leder till syftet och
forskningsfrågan i studien.

Syfte
Syftet med studien är att bidra med kunskap om ett vardagsnära och experimentellt
arbetssätt och synliggöra det naturvetenskapliga språkets betydelse för yngre elevers
kunskapsutveckling i kemi.

Forskningsfråga
Den forskningsfråga som studien söker svar på är:
Hur uttrycker yngre elever sin förståelse för kemi genom ett vardagsnära och experimentellt
arbetssätt?

Bakgrund
I bakgrunden tas det upp vad tidigare forskning belyser som betydelsefullt för en god
kemiundervisning. Detta utgjorde sedan en utgångspunkt för att designa aktionerna på en
vetenskaplig grund. Inledningsvis beskrivs tidigare forskning kring experiment som ett
arbetssätt i kemi samt hur experiment bör användas. Efter det beskrivs vad tidigare forskning
kommit fram till kring användning av språk och begrepp i ett experimentellt arbetssätt.
Avslutningsvis skrivs det om aktionsforskning, vilket är den ansats vi valt för denna studie.

Experiment som ett arbetssätt i kemi
Det finns ett samband mellan hur intresserade eleverna är av ämnet och hur duktiga de tycker
att de själva är (Lindahl, 2003, s. 100-107). De flesta eleverna som deltog i Lindahls studie
tycker att det är roligt att laborera och se experiment. De tycker även att kemi är roligt när de
får laborera utan att behöva lära sig formler och beteckningar. Detta innebär enligt Lindahl att
läraren bör använda ett innehåll av laborationer och experiment i undervisningen. Elevernas
intresse väcks genom att de får se experiment med dels vardagliga föremål och händelser samt
mer kemiska förklarade experiment där eleverna blir hänförda (Ellervik, Mirholm och
Axelsson, 2007). Vidare menar författarna att det är både häftiga reaktioner med ingredienser
som finns i hemmet och mer kemiska ämnen som förundrar eleverna samt skapar en
nyfikenhet att förstå experimentens resultat. Deras forskning visar även att det finns ett stort
intresse för filmklipp som innehåller experiment inom kemi. I filmklippen får eleverna se ett
experiment för att sedan ställa en hypotes kring resultatet. Efter det får eleverna en förklaring
till experimentet. Vidare rekommenderar Ellervik, Mirholm och Axelsson att undervisningen
startar med experiment. Detta kan knytas till Bosse, Jacobs och Andersons (2009) resultat
som tyder på att de bästa områden att starta undervisning i fysik och kemi med är det som
eleverna möter dagligen i deras vardag där det går att praktiskt undersöka fenomenen. Detta
skulle kunna vara experiment med vardagliga ingredienser som finns i hemmen. Även
Högström, Ottander och Benckert (2006) fann att det laborativa arbetet bör vara anpassat till
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verkligheten. Eleverna måste förstå att naturvetenskapen inte bara är ett ämne i skolan utan att
det finns runt oss i vår omvärld hela tiden. Grundat på den tidigare forskning som beskrivs
ovan bör experimenten innehålla vardagliga föremål som hänför eleverna.
En kritisk reflektion till hur användandet av experiment i skolan ser ut tar Lindahl (2003, s.
42) upp. Hennes forskning visar att när eleverna ska experimentera i skolan får de ett papper
med instruktioner på vad de ska göra för att sedan arbeta själva med detta. Efter experimentet
får eleverna ingen förklaring på vad som hänt eller varför. Lindahl menar att sättet läraren
använder sig av experiment är avgörande. Om eleverna inte får ta reda på resultaten eller får
förklarat varför experimentet fick just detta utfall kommer intresset och motivationen för fysik
och kemi att minska. Vidare skriver författaren att användandet av experiment på ett
ofullständigt sätt är en bidragande faktor till varför intresset för kemi och fysik är lågt. Därför
menar författaren att en genomgång av resultatet och förklaringen till detta är en betydande
faktor. Även Berg och Löfgren (2007, s. 153) har uppmärksammat att eleverna lär sig mycket
genom förklaringen av experimenten. De menar att genom lärarens och elevernas samtal efter
experimenten erbjuds ett stöd till eleverna att sätta ord på och förklara vad de sett i sina
observationer. I intervjuer med flera lärare framkom det att när eleverna reflekterar kring
experimentens resultat utvecklas deras kritiska förmåga (Högström, Ottander och Benckert,
2006). Vidare menar de att eleverna genom detta kan utveckla sin förmåga att bedöma
rimligheten i resultaten. Berg och Löfgren (2007, s. 155) studie visar att om läraren
tillsammans med eleverna skapar en text till förklaringen av experimentet kan eleverna lättare
bli medvetna om förklaringarna. Även Andrée (2007, s. 106) har i sin forskning kommit fram
till hur det kan göras något mer av laborationerna och experimenten som används i skolan för
att bygga upp elevernas förståelse och intresse. Hon menar att klassen kan genom att skriva
eller presentera laborationer och experiment med text, bilder och foton som en
laborationsrapport bilda en representation. Dessa representationer kan väcka andra elevers
nyfikenhet för det eleverna undersökt.

Användning av språket och begrepp i experiment
Naturvetenskapen kännetecknas av en annan typ av språk än vad eleverna är vana vid. Detta
ämne har sina egna begrepp och facktermer som används inom området samt ett annat sätt att
samtala kring teorier och modeller. Sutton (1998) menar att det är viktigt att eleverna upplever
att språket är viktig för att lära och tala om naturvetenskap. Språket har sitt ursprung i
människors sätt att uttrycka sig. Det har sedan utvecklats och blivit mer objektivt och den
personliga dimensionen är avskalad, vilket kan göra att språket känns främmande för
eleverna. Vidare visar Sutton på att det är viktigt att eleverna är medvetna om språket och att
de får uppleva språkets betydelse för sitt eget lärande. Även Helldén, Jonsson, Karlefors och
Vikström (2011) menar att det svåra språket inom området är en av anledningarna till att
naturvetenskapen upplevs svårare och mer komplicerad än övriga kunskapsområden i skolan.
Lemke (1990 s. 45) menar att elever lätt uppfattar naturvetenskapliga texter som att de riktar
sig mot specialister. Därför är det viktigt att skapa ett brett ordförråd av termer inom området
men även att eleverna förstår hur de olika termerna hänger ihop i ett större sammanhang. Då
eleverna endast förstår enskilda termer och inte hur dessa hör ihop eller kan öka förståelsen
innebär det brister i kommunikationen mellan läraren och eleverna vilket kan medföra
missförstånd.
I Lindahls (2003, s. 30) forskning framkom det att eleverna fick en chock när de i årskurs sex
skulle börja med naturvetenskap. Fram till årskurs sex hade det mest varit lek för att sedan
inrikta sig på svåra ord och begrepp. Eleverna tror enligt författaren att det hade varit lättare
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för dem om de fått lära sig naturvetenskapens begrepp redan i skolans tidigare år. Detta
motiverar, enligt oss, ett arbete där en gemensam grund i språket och begreppen byggs upp
som klassen sedan gemensamt kan utgå ifrån. Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2011)
menar att metaforer kan och bör användas i naturvetenskapen för yngre barns lärande. Det är
med hjälp av bildliga uttryck som eleverna kan skapa sig en förståelse för de abstrakta och
svåra fenomen som kunskapen i naturvetenskap innebär. Vidare menar de att detta även kan
hjälpa eleverna att hitta en egen koppling och relation till begreppen utifrån deras vardag.
Används tydliga och enkla metaforer på ett bra sätt kan detta bygga en bro mellan
vardagsspråket och de språk som används inom naturvetenskapen. Genom en interaktion med
hjälp av språket kan läraren stötta sina elever i deras tankesätt och i sina formuleringar. Det är
genom att eleverna får utmanade frågor, själva får formulera svar och lyssna till andras
förklaringar som en kunskaps- och begreppsbildning uppstår. Det är alltså av stor betydelse
att det finns en språklig interaktion som innefattar diskussioner, samtal, frågeställningar och
texter inom området (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2011).

Aktionsforskning
Aktionsforskning innebär att en kunskapsbas utgörs om den egna praktiken för att sedan
genomföra en forskning som leder till en förändring (Rönnerman, 2004). Vidare betonar
författaren vikten av att en systematisk process används som knyter an till teorier och därmed
skapar en ny kunskap. Denna studie har utgått från en systematisk process då vi hela tiden
arbetat med olika faser. Hansson (2003) beskriver aktionsforskning som en forskning där både
praktiker och forskare tillsammans i en process utvecklar verksamheten. Detta kan alltså vara
ett tillvägagångssätt för att förena praktik med vetenskap. Aktionsforskningens utformning
utgörs enligt Rönnerman (2012) av en struktur som innehåller förutsättningar för studien, en
beskrivning av processen vilket innebär genomförandet, resultat samt reflektion. Inom
aktionsforskning används begreppet aktion som syftar på de handlingar som utförs för att
förändra verksamheten. Det finns flera olika aktionsforskningsmodeller som alla liknar
varandra i upplägg. En modell som ofta används är aktionsforskningsspiralen (McNiff och
Whitehead, 2002). Denna modell innebär att arbetet utgörs av planera, agera och reflektera
vid flera olika tillfällen. Aktionsforskningsspiralen har använts som inspiration till studien.
Vidare menar Hansson (2003) att de flesta modeller bygger på någon form av kommunikation
då det är genom språket och samtal som möjligheter för ny kunskap skapas och en social
förändring kan uppstå. Studiens dataproduktion har därför grundat sig i och utgjorts av
kommunikation.
Denscombe (1998 s. 72) tar fram några typiska drag för aktionsforskning. Dessa inkluderar
bland annat att forskningen ska ha en praktisk inriktning med ett problemområde från
verkligheten vilket denna studie har. Aktionsforskning ska även innebära att forskaren aktivt
deltar i processen. I studien har vi agerat både praktiker och forskare. Ett annat typiskt drag är
att forskningen ska vara en cyklisk process. Detta innebär att den utvärderas och kan användas
för fortsatta studier inom området samt att forskningen ska ge både en teoriutveckling och en
praktisk problemlösning. Slutligen ska deltagarna i aktionsforskningen enligt författaren vara
aktiva. I aktionsforskning är deltagarperspektivet en viktig del. Enligt Denscombe (1998 s.
76) är just deltagandet det mest karaktäristiska för aktionsforskning. Vidare menar han att
deltagarnas aktiva roll bidrar till en mer demokratisk forskningsprocess. Westberg (2004)
skriver om möjligheterna med de berördas delaktighet som uppnås genom att låta deltagarna
vara med och ta beslut. Även elevers deltagande är av stor vikt i aktionsforskning enligt
Söderström (2012) då elevernas deltagande kan motiveras genom att de får ha inflytande i
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arbetet. Denna studie har ett stort deltagarperspektiv då studien utgått från deltagarnas
önskemål om både innehåll och utformning.

Förutsättningar
Förutsättningarna för studien var att den utfördes på två olika skolor. Båda skolorna ligger i
en västsvensk kommun. En av skolorna ligger inne i centrum. Där går det elever från
förskoleklass till årskurs tre. Det går ungefär 325 elever på skolan och där arbetar 30
pedagoger. På denna skola utfördes aktionerna i årskurs ett. Den andra skolan ligger två mil
utanför stadskärnan. Där arbetar 21 lärare och det går cirka 300 elever totalt från förskoleklass
till årskurs fem. På denna skola är aktionerna utförda i årskurs två. Av totalt 49 elever deltog
40 elever i studien. Allt ovanstående utgör urvalet till studien. Urvalet grundar sig på det
Bryman (2011, s.194-196) benämner som ett bekvämlighetsurval. Detta beskrivs som att
personer väljs ut efter tillgänglighet och tidigare relationer. Därför valdes befintliga VFUklasser ut. En provanalys har tidigare utförts med samma utgångspunkt och fråga. I
provanalysen analyserades bara en liten del av det empiriska materialet. Då prövades frågan
för att se om svar gick att finna. Denna studie innefattar en större mängd data. Delar av
resultatet skulle därför kunna upprepas med liknande resultat.

Process
En brist i kemiundervisningen har uppmärksammats ute i verksamheten. Utifrån kunskap från
vår tidigare litteraturstudie (Andersson & Unnestam, 2014) har aktioner designats. Aktionerna
har hjälpt till att besvara syftet och forskningsfrågan. Då frågan inte kan besvaras utan att
utföra aktioner används en forskningsansats som Rönnerman (2012) benämner som
aktionsforskning. Detta valdes även då vi anser att denna ansats ger ett mer autentiskt resultat.
Nedan presenteras den aktionsforskningsprocess som använts i skapandet av studien. Här tas
även analysprocessen upp, en diskussion kring etiska aspekter och faktorer som kan påverkat
studiens trovärdighet förs.

Planering
Innan planeringsfasen för aktionerna samlades information in om de berörda elevernas
kunskaper i kemiämnet. Det gjordes genom att föra intervjuer med eleverna i fokusgrupper.
Fokusgrupper innebär att intervjuerna sker i grupper och valdes eftersom deltagarna i
fokusgrupper enligt oss vågar yttra sina egna åsikter och erfarenheter på ett annorlunda sätt än
om det hade varit enskilda intervjuer. Detta påpekar även Dahlin-Ivanoff (2011). Vidare
menar författaren att genom användning av fokusgrupper ges det en möjlighet att utforska hur
människor uttrycker sig kring ett ämne eller område samt gör att samtalsledaren kan se
världen ur deras perspektiv. Intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagning. Detta ger en
mer fullständig och korrekt information än om endast anteckningar hade använts (Bjørndal,
2013). Efter intervjuerna visades en musikvideo som vi själva hade skapat. Denna innefattar
intresseväckande och vardagsnära frågor från elevers vardag som kan förklaras med kemi.
Denna visades för att väcka ett intresse och nyfikenhet för ämnet hos eleverna och lärarna.
Därefter gjordes en tankekarta tillsammans med eleverna för att synliggöra vad de ville lära
sig och hur eleverna ville arbeta med kemi. Här kommer deltagarperspektivet in i studien
enligt oss. Dessa tankekartor sammanställdes till en gemensam tankekarta (bilaga 1). Utifrån
tankekartan planerades sedan aktionerna. Rönnerman (1998) menar att det är i den första
fasen av aktionsforskning som en gemensam plan ska utformas för att förbättra situationen.
Alla elever ville på ett eller annat sätt arbeta med experiment för att synliggöra förståelsen för
kemi. Många ville testa på att blanda olika ämnen vilket finns med i läroplanen (Skolverket,
2011) som kemiområdet blandningar och lösningar. Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) består
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en blandning av minst två ingredienser. Blandningar kan vara antingen heterogena eller
homogena. En heterogen bladning är koncentrerad till endast vissa områden. Vissa ämnen går
inte att blanda då molekylerna stöter bort varandra. I en homogen blandning är partiklarna
jämt fördelade bland molekylerna. Det lösta ämnet går då inte att urskilja, detta kallas för en
lösning. Med elevernas önskemål i åtanke valdes ett experimentellt arbetssätt i aktionerna.
Både Bosse, Jacobs och Anderson (2009) samt Jidesjö (2012, s. 39-43) förespråkar vikten av
att utgå från elevernas intresse när ett arbete i naturvetenskap ska påbörjas. Läraren bör lyssna
på elevernas konversationer och utifrån dem bygga undervisningen.

Agerande
Efter planeringsfasen var nästa steg att agera. Detta innebar att planeringen skulle omsättas till
aktioner i praktiken. Aktionerna utfördes för att finna svar på syftet och forskningsfrågan.
Den första aktionen bestod av en planerad lektion. Den inleddes med att en koldioxidgas
blandades ihop för att släcka ett ljus. Detta gjordes för att väcka intresse hos eleverna.
Ellervik, Mirholm och Axelssons (2007) resultat visar att elevernas intresse väcks när de får
se experiment med vardagliga föremål där de blir förundrade och hänförda. Vidare menar
författarna att det är i denna del arbetet med experiment ska påbörjas. I denna aktion fick
eleverna även blanda vatten och salt, vatten och sand samt vatten och socker. När eleverna
hade utfört experimenten fick de sedan skriva om vad som hände. Här arbetades det med
blandningar och lösningar. Eleverna fick sedan måla med en saltlösning på ett svart papper.
Pappret fick ligga och torka för att vi sedan gemensamt skulle kunna titta på resultatet. De
fick även hälla blandningar och lösningar genom kaffefilter och se resultatet av filtrering.
Efter dessa två experiment samtalades det om avdunstning och filtrering vilket var det
eleverna experimenterat med (Bilaga 2).
Vid den andra aktionen skapades egna lavalampor där eleverna fick hälla i vatten, olja, salt
och karamellfärg i pet-flaskor. Även här arbetades det med blandningar och lösningar (Bilaga
3). När experimenten genomfördes tillsammans med eleverna utgick vi från det Lindahl
(2003, s. 42) anser är ett fördelaktigt sätt att arbeta med experiment. Hon menar att eleverna
måste få pröva och själva erfara experimenten för att få en chans att skapa sig en uppfattning
om vad som sker. Slutligen måste eleverna få experimenten förklarade för sig på deras nivå
för att kunna ta till sig kunskapen. Vidare i studien när vi använder begreppet experiment
syftar vi på dessa aktioner.

Dokumentation
I studien användes olika dokumentationssätt till dataproduktionen för att besvara syftet och
forskningsfrågan. Dokumentationen bestod av videoupptagning, intervjuer och samtal med
ljudupptagning samt elevernas skriftliga dokumentation av deras lärande. Eleverna fick svara
på frågor på post-it lappar, dokumentera sina experiment i par på stenciler samt utföra
enskilda test. Testen gjordes för att se hur eleverna uttryckte sin förståelse och inte för att
bedöma dem. Detta har utgjort den empiriska datan.
Vi startade med intervjuer i fokusgrupper dessa gjordes för att ta reda på elevernas
förkunskaper i kemi. Bjørndals (2013) intervjuform samtal med hjälp av en intervjuguide
användes vilket innefattar ett strukturerat tema och frågor som ska beröras men det finns även
möjlighet att vara flexibel och ändra ordningsföljd. De frågor som fokuserades på var frågor
om kunskap och frågor om upplevelser (Bjørndal, 2013). Intervjuerna inleddes och öppnades
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upp genom att enklare frågor ställdes för att få eleverna att komma igång med samtalet och
öppna upp sig. Efter det togs de svårare och mer specifika frågorna upp.
Efter intervjuerna gjordes en gemensam tankekarta kring elevernas förslag på innehåll och
arbetssätt. Denna fotograferades för dokumentation. Aktionerna filmades och fotograferades
under tiden eleverna arbetade med experimenten. Vi filmade med flera olika kameror som
fokuserade på några få elever per kamera. Detta för att kunna höra vad alla par diskuterade
om vid experimenten. Under aktionerna fick eleverna dokumentera experimenten på stenciler.
När aktionerna var avklarade fick eleverna svara på frågor som visade förståelse för innehållet
i aktionerna på post-it lappar. Frågorna som ställdes var: Vad är en blandning? Förklara! och
Vad är en lösning? Förklara! Vid ett senare tillfälle fick eleverna skriva ner exempel på en
blandning och en lösning på post-it lappar. Även dessa sparades för dokumentation. Efter att
området blandningar och lösningar i kemi avslutats fick alla elever ett mindre test. Eleverna
fick skriva exempel på blandningar och lösningar, skriva skillnaden mellan dessa samt
beskriva filtrering och avdunstning. De elever som behöver stöd vid skrivandet har fått berätta
muntligt under tiden som läraren har skrivit åt dem. Dessa test sparades för dokumentation av
elevernas uttryckta förståelse.
Avslutningsvis fördes samtal med eleverna i fokusgrupper. Även här användes samtal med
hjälp av en intervjuguide samt öppna frågor (Bjørndal, 2013). Bilderna som togs under
aktionerna användes som underlag vid diskussionerna. Eleverna fick genom bilderna stöd för
sina reflektioner. Vi ställde bland annat frågor som Vad tänker du på när du ser denna bild?
Vad gjorde ni här? och Varför? Här samtalade vi med eleverna om aktionerna. Fördelen med
intervjuer är att förståelse kan skapas av det som observerats. Samtidigt skapas en chans att
förstå de intervjuades perspektiv (Bjørndal, 2013). I dessa samtal framkom hur elevernas
förståelse av innehållet från aktionerna kom till uttryck.

Processdiskussion
I inledningen används PISA-undersökningen som ett argument för studien. De försämrade
resultaten i naturvetenskap skulle kunna bero på bristande kunskaper i naturvetenskap men
det skulle även kunna bero på en otillräcklig läsförståelse för att klara av uppgifterna. En
viktig grund för att få till en bra aktionsforskning är, enligt oss, att ta till vara på elevernas
idéer. Detta gjorde dock att planeringen blev tidskrävande. Den del som ändrades mest under
processens gång var dokumentationen. Vi bytte dokumentationsmetoder flera gånger och
utökade även till fler dokumentationssätt under processens gång. På grund av detta fick
mycket tid läggas på att tänka om, men materialet som samlades in kändes enligt oss
tillräckligt för att kunna analysera och besvara forskningsfrågan.
Vi förstod vikten av att hela tiden reflektera efter aktionerna för att förbättra kommande
aktioner. Genom reflektion med varandra och med VFU-handledare upplevs det att nya
insikter uppstått och ny kunskap tillägnats. Enligt Rönnerman (2012) är det i mötet och
samarbetet mellan människor som ny kunskap kan konstrueras. När svårigheter
uppmärksammades fick lösningar på problemen konstrueras. Några av de problem som stöttes
på var att en del elever inte fick delta i undersökningen. Detta kan ha påverkat resultatet.
Dokumentationen fick planeras noggrant för att få med värdefull information till studien.
Samtidigt fick den planeras för att endast få med de elever som tackat ja till att delta.
Användandet av videodokumentation kan ha påverkat eleverna att uppträda konstlat
(Bjørndal, 2013). En kritisk reflektion har även förts kring användandet av fokusgrupper. Det
skulle kunna vara att en del elevers tankar föll bort i samband med gruppintervjuerna men vi
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anser ändå att det var mer värdefullt att eleverna kunde få stöd i varandras svar under
intervjuerna. Det var svårt att under aktionerna veta om det material som samlats in var
tillräcklig för att besvara forskningsfrågan. En positiv överraskning har varit att alla elever har
visat ett stort engagemang och intresse.
Aktionsforskning är en omskriven forskningsansats. Det har kommit fram en del kritik mot
aktionsforskning. Bland annat Hansson (2003) tar upp kritik mot aktionsforskning då denna
typ av forskning inte anses vetenskaplig och att forskaren inte heller distansera sig tillräckligt
från forskningsområdet. Detta betyder att forskaren kan ha svårt att avlägsna sig från
praktiken och på detta sätt finner det resultat de söker. Detta menar författaren kan undvikas
genom att forskaren byter perspektiv och roll kontinuerlig i forskningen och att det är då ny
kunskap kan utvecklas. Även i denna studie har det funnits flera olika roller. Vi har agerat
forskare, lärare och samtalsledare. Bytet av rollerna och perspektiv har förekommit genom
hela processen. För att underlätta bytet av perspektiv var det viktigt att hela tiden vara tydlig
med vilken roll som utspelades i arbetet vid alla tillfället. Vi har t.ex. när rollen lärare intagits
bett andra dokumentera. När forskarrollen intagits har vi distanserat oss och sett till helheten.
Tillvägagångssättet har enligt oss gjort det enklare att växla mellan lärare och forskare och
samtidigt hålla de båda isär. För att göra rollerna klara för eleverna har vi i aktionerna varit
tydliga med våra uppgifter vid olika tillfällen. Hansson (2003) skriver att forskare inom
aktionsforskning ofta ser sin egen roll i forskningen som oklar och att det kan uppstå problem
med detta. Även om det finns en del kritik finns det fördelar med aktionsforskning också.
Berling (2004) beskriver nyttan av aktionsforskning då hon poängterar att en publicering av
en praktikerforskares resultat kan utgöra en kunskapsbas för både forskare, praktiker, de som
utformar utvecklingsprogram samt för de som arbetar med frågor om undervisning.

Analysprocess
För att besvara syfte och forskningsfrågan har utgångspunkten i analysen varit det empiriska
material som samlats in genom videodokumentation, intervjuer och samtal samt elevernas
skriftliga dokumentation kring deras lärande. Analysen har varit induktiv då den inte utgått
från någon bestämd teori utan börjat i empirin (Hansson, 2003).
Det första steget i analysen utgjordes av att lyssna på ljudupptagningarna från samtalen för att
transkribera materialet. Sammanlagt transkriberades 77,37 minuter samtal. Det andra steget i
analysen utgjordes av att lyssna på videodokumentationerna från aktionerna och även där
skriva ner hur eleverna uttrycker sin förståelse samt transkribera materialet. Under
transkriberingsprocessen skrevs det endast ner vad eleverna uttryckte verbalt och inte vilket
kroppsspråk de förmedlat. Sammanlagt transkriberades 145,01 minuter film. Bjørndal (2013)
menar att fördelen med transkriberingarna är att andra aspekter av kommunikationen kan bli
tydligare men nackdelen är att processen är mycket tidskrävande. Under tiden materialet
bearbetades plockades citat ut och sattes in i en tabell (bilaga 4). De citat som valdes svarade
alla på forskningsfrågan men på skilda sätt. I det tredje steget i analysen sorterades de utvalda
citaten in i tabellen efter liknande teman. Efter skapandet av teman analyserades den skriftliga
dokumentationen och färgkodades med hjälp av färgpennor.
De olika teman som hittades användes sedan till att bilda kategorierna. Först skapades enskilt
kategorier för att sedan jämföra och sammanställa dessa vilket utgjorde det fjärde steget i
analysen. Detta mynnade då ut i det Bryman (2011, s. 281-298) benämner som en kvalitativ
innehållsanalys vilket betyder att det empiriska materialet färgkodas för att leta efter teman
som sedan kan utformas till kategorier. Till en början fanns sju kategorier vilka sedan
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omformulerades till fem slutliga kategorier. Detta utgjorde den sista kolumnen i tabellen.
Dessa kategorier ska besvara forskningsfrågan. De slutgiltiga kategorierna blev kommunicera
kring hypoteser, använda och förklara begrepp, ge exempel, hitta kopplingar och beskriva
experiment och resultat. Dessa kategorier presenteras i resultatet. I resultatet används citat
med fiktiva namn från transkriberingarna. Elevernas namn har bytts ut mot andra namn men
har kvar samma genus. När det skrivs samtalsledaren syftar det på oss. I det sista steget i
analysen sågs det till forskningsfrågan för att bestämma om kategorierna som skapats gav svar
på den. Transkriberingarna lästes igen för att bestämma om analysen till resultatet och
slutsatsen var trovärdiga.

Etiska aspekter och trovärdighet
Informationsbrev skickades ut till alla deltagares vårdnadshavare. I detta brev beskrevs
studiens syfte och utförande. Samtidigt skickades ett samtyckesbrev ut där vårdnadshavarna
skulle ta ställning till om deras barn fick vara med i studien (Bilaga 5). Av totalt 49 elever
sammanlagt från båda klasserna var det endast nio elever som inte fick delta. Detta kan ha
påverkat resultatet då en del elevers prov, post-it lappar och tankar föll bort. Under studiens
gång var vi alltid tydliga mot eleverna om att den data som samlades in endast skulle
användas till denna studie, och att all information sedan skulle raderas. Den data som
samlades in förvarades på våra datorer med personliga lösenord för att ingen skulle komma åt
informationen. Genom detta har vetenskapsrådets (2002) övergripande etikregler följts vid
genomförandet av aktionerna. Dessa övergripande etikregler innefattar informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
I studien samlades material in från två skolor i en västsvensk kommun. Detta gör att resultatet
är tillförlitligt i dessa klasser och inte nödvändigtvis kan generaliseras till utomstående skolor.
Genom att studien är utförd på båda dessa skolor, i två olika årskurser och av två forskare gör
detta att datan blir mer omfattande än om arbetet hade utförts enskilt. Flera skilda
dokumentationssätt har använts vilket enligt oss ökat trovärdigheten. Även de faktum att
liknande resultat framkom i både provanalysen och i denna studie utgör en större trovärdighet.
Den insamlade dokumentationen har använts för att plocka ut olika exempel på hur elever kan
uttrycka sin förståelse. Dessa exempel har ordnats efter olika grad av komplexitet. Detta
skulle kunna tolkas som att elevernas prestationer har bedömts och graderats i olika steg.
Elevernas prestationer är inte det som ligger i fokus, utan hur de väljer att uttrycka sin
förståelse och alltså inte vad de kan. Hade elevernas prestationer varit i fokus vid insamling
av dokumentation hade det kunnat upplevas känsligt för eleverna eftersom att studien ska
publiceras. Det vore omöjligt att utföra en studie som undersöker elevernas kunskaper då vi
inte kan testa, se eller veta vad de kan. Eleverna skulle kunna ha mer kunskap än vad de visar.
Med detta i åtanke valdes därför att i denna studie fokusera på vad eleverna uttryckte.
Rönnerman (2004) skriver att alla praktiker är olika vilket hon menar innebär att resultaten
inte direkt kan överföras till en annan praktik. För att förstärka trovärdigheten har Eisenheart
och Borkos (1993, refererad i Folkesson, 2012, s. 48-49) fem kriterier efterföljts. Det första
kriteriet handlar om hur väl forskningsfrågan, dokumentationssätt och analysmetoder hänger
samman. Forskningsfrågan anser vi inte går att besvara utan att utföra aktioner som
dokumenteras. Detta gör att aktionsforskning är den bäst lämpade ansatsen till denna studie.
De dokumentationssätt som valts grundar sig i kommunikation vilket är av stor betydelse för
aktionsforskning. Innehållsanalyser valdes då de är teorilösa och därför lätt går att anpassa till
aktionsforskning. Vidare menar författaren att det andra kriteriet slår fast att dokumentationssätten och analysmetoderna måste tillämpas på ett korrekt sätt. Kriterium tre innebär vidare
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enligt Eisenhart och Borkos att studien måste bedömas mot existerande teoretisk kunskap. Det
vill säga att den måste bygga på existerande teorier eller bidra till kunskap inom ett praktiskt
område. Studien bygger på tidigare forskning inom området och bidrar då det är
aktionsforskning med kunskaper till praktiken. Det fjärde kriteriet handlar enligt Eisenhart
och Borkos om att forskningen måste kommuniceras på ett sådant sätt att det kan förstås av en
blandad mottagargrupp. Till sist menar författarna att det femte och sista kriteriet samlar ihop
de andra fyra kriterierna för att se hur de hänger ihop.
Folkesson (2004) menar att när det kommer till trovärdighet av en aktionsforskning finns det
mycket gemensamt med en kvalitativ forskningstradition. I en kvalitativ forskning analyseras
och tolkas den insamlade datan, detta har även gjorts i denna studie. Anledningen till att
begreppet trovärdighet används istället för validitet är att Ziechner och Noffke (2001 refererad
i Folkesson, 2004, s. 116) skriver att det är lämpligare att använda sig av begreppet
trovärdighet i aktionsforskning än validitet. Detta då trovärdighet utgör vad som är känt.
Vidare menar Ziechner och Noffke att denna typ av forskning inte kan ses som sann då den är
baserad på en specifik praktik. Detta har diskuterats och reflekterats mycket kring. Vi håller
med författarna då resultatet är överförbart på just den praktik där studien utförts. Trots detta
menar vi även att resultatet skulle kunna överföras till andra skolor då denna studie grundar
sig i både flera aktioner och samtal från verkligheten samt tidigare forskning.

Resultat och analys
Forskningsfråga i studien är Hur kommer yngre elevers förståelse av kemi till uttryck genom
ett vardagsnära och experimentellt arbetssätt? Studiens resultat presenteras genom
kategorierna kommunicera kring hypoteser, använda och förklara begrepp, ge exempel, hitta
kopplingar och beskriva experiment och resultat (Bilaga 4). Under varje kategori rangordnas
resultaten genom att det inleds med de mer simpla exempel från den empiriska datan för att
sedan ta upp de exempel som innefattar ett mer komplext innehåll. Ett komplext innehåll
innebär i denna studie att svaren kan vara mer kreativa och avancerade.

Kommunicera kring hypoteser
När eleverna kommunicerar kring hypoteser samtalar de om vad de tror kommer att hända i
experimentet innan de själva har prövat. Nationalencyklopedin (u.å.) definierar hypoteser som
att de ställs för att förklara fenomen vilka sedan ska prövas för att bedöma deras riktighet. Att
ställa en hypotes innebär i aktionerna att eleven innan experimentets genomförande får reda
på vad de ska göra men inte vad som ska hända. Eleverna ska sedan förutspå vad de tror
resultatet kommer bli för att sedan undersöka detta. Det vi kan se är att eleverna chansar i sina
hypoteser, att de endast uttrycker rimliga hypoteser samt att de uttrycker rimliga hypoteser
som bygger på deras tidigare kunskaper och erfarenheter. När eleverna ställer hypoteser
uttrycks deras förståelse för kemiinnehållet.
I samtalet efter aktionerna samtals det om bladningar och lösningar. En elev uttrycker sig
kring vad som hade hänt om de blandat och filtrerat både salt, sand och socker i ett glas med
vatten. De andra eleverna återkopplar på denna elevs fundering.
Fredrik: Det kanske blir kaffe?
Simon: Det sprängdes?
Klara: Nej jag tror inte att det sprängdes. Jag tror att när det åkte igenom kaffefiltret så
stannar allt i kaffefiltret.
Stina: Du säger ju de hela tiden men det kan väl inte smaka bara vatten om det är salt i?
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Elevernas återkoppling visar att eleverna ställer hypoteser. Här samtalar eleverna om vad de
tror kommer att hända och ställer olika hypoteser. Detta tolkas som att en del hypoteser är
chansningar. Det skulle även kunna tolkas som att Fredrik utgår från sina tidigare erfarenheter
då han kanske vet att kaffefilter används för att brygga kaffe. Klara uttrycker sin förståelse för
filtrering genom att förklara för de andra att det varken kommer sprängas eller bli kaffe.
Hennes hypotes är att alla ämnen kommer att filtreras bort och att det slutligen bara kommer
att vara vatten. Detta visar enligt oss att eleven har förstått filtreringsprocessen till viss del och
visar på en mer komplex hypotes. Stina uttrycker att det inte kan bli vatten då det är en
lösning med salt i. Denna elev har enligt oss en förståelse för processen då hon uttrycker att
det inte går att filtrera bort saltet. Genom att berätta för de andra eleverna uttrycker denna elev
sin förståelse genom sin hypotes och visar en högre grad av komplexitet.
Ifrån elevernas dokumentation av experimentet med lavalampan i den andra aktionen framgår
även här exempel på olika hypoteser. Två elever uttrycker att de tror att vattnet kommer att
börja bubbla och att vattnet kommer att bli rött. De tror även att saltet stannar på botten och
att oljan kommer att hamna på toppen. Detta är rimliga hypoteser av större kreativitet som
även stämmer överens med experimentets resultat. Det tolkas som tecken på att eleverna kan
ställa hypoteser vilket visar hur elevernas förståelse kan uttryckas.
I dokumentationen från videon från aktionerna hörs elever diskutera kring hypoteser.
Eleverna samtalar om att de tror att karamellfärger kommer att blandas med vattnet och bli en
lösning. Efter det kommer en av eleverna fram till att oljan kommer att stanna kvar längst upp
på vattnet och saltet kommer att försvinna.
Lisa: Karamellfärgen blandas med vattnet.
Samtalsledaren: Blir det då en blandning eller en lösning?
Lisa: Det är en lösning.
Linda: Ehm.. och sen oljan.......
Lisa: Då har vi oljan och saltet. Oljan den stannar kvar där uppe och saltet försvinner.
Samtalsledaren: Varför tänker du att ni skulle ta saltet först?
Lisa: Jag tänker att bara för att man har saltet så kanske det gör så att oljan kan blandas.
Linda: Men ska vi skriva oljan stannar kvar där uppe och saltet försvinner då?
Lisa: Ja men det tror inte jag.
Samtalsledaren: Det gör inget om ni inte skriver samma.
Klara: Kan inte du skicka ut de bilderna i veckobrevet och recepten så vi kan testa hemma?

Tolkningen av detta är att eleverna samtalar med varandra och kommer fram till olika
hypoteser. Detta visar att båda eleverna har den förståelse som krävs för att ställa hypoteser.
Exemplet visar även att eleverna när de ställer sina hypoteser genom ett experimentellt
arbetssätt har förstått att det inte finns något rätt eller fel. Detta då de accepterar att de tror att
resultaten blir olika. Senare i samma video diskuterar eleverna kring om saltet är en lösning
eller en blandning.
Lisa: Ja men saltet då?
Linda: Saltet hamnade på botten.
Lisa: Ja man kunde se saltet.
Linda: Kan man se skillnad är det en blandning men i det andra experimentet var ju saltet
en lösning?
Lisa: Saltet är ju en lösning. Men om man inte blandar saltet så är det ju en blandning.
Linda: Ja vi vet inte riktigt vad det är för man såg ju skillnad så det är en blandning men
det löser upp sig sen då blir det en lösning. Vad ska vi skriva då?
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Här utvecklas diskussionen till att handla om varför saltet inte löser upp sig direkt. De
samtalar vidare om att saltet kanske kan vara en blandning först för att sedan bli en lösning.
Här uppmärksammas hur eleverna resonerar med varandra. Detta anser vi är ett tecken på
förståelse då eleverna argumenterar och reflekterar över om saltet löser sig direkt eller inte.
Detta menar vi visar på en mer avancerad hypotes. Detta tolkas som att eleverna kan resonera
kring denna hypotes eftersom eleverna har fått utföra ett experiment med samma begrepp och
innehåll tidigare. Om eleverna får en chans att själva pröva experimenten ger detta eleverna
en större möjlighet att på ett bättre sätt kommunicera kring hypoteser.
Sammanfattningsvis kan elevers förståelse för kemi uttryckas genom att de ställer hypoteser
av olika dimensioner. Eleverna kan argumentera, resonera och diskutera hypoteserna med
varandra vilket vi anser tyder på en förståelse hos eleverna.

Använda och förklara begrepp
När eleverna använder sig av och förklarar begrepp från kemin uttrycker de sin förståelse.
Begrepp i resultatet innefattar enligt oss de naturvetenskapliga begreppen som används i
aktionerna. Dessa är t.ex. blandningar, lösningar, avdunstning och filtrering. Analysen
uppmärksammar att eleverna använder begreppen på ett korrekt sätt samt att de förklarar
begreppen med hjälp av vardagliga ord.
I dokumentationen både från det eleverna skrev på sina stenciler vid experimenten och från
elevernas svar på post-it lapparna visar att eleverna både använder och beskriver begrepp.
Alla deltagande elever beskriver en blandning som att de kan se skillnad på det som blandats
och en lösning som att det inte går att skilja på det som blandats. En elev uttrycker det som att
de i en blandning kan se sakerna och i en lösning kan de bara se en sak. Detta tolkas som att
eleverna kan använda sig av begreppen samt vet skillnaden mellan dessa olika begrepp. Alla
elever uttrycker på ett eller annat sätt att en blandning går det se skillnad på vilket inte går
med en lösning. Detta kan bero på en tydlighet med denna skillnad under aktionerna. Vidare
anser vi att eftersom eleverna får se och utföra experimenten samt höra och använda
begreppen i ett experimentellt sammanhang kan de uttrycka sin förståelse för kemin.
I analysen från videorna från den första aktionen uppmärksammas att eleverna använder sig
av olika begrepp.
Samtalsledaren: Vad är detta? (pekar på glaset med socker)
Nils: Lösning.
Samtalsledaren: Varför det?
Kajsa: Om man smakar på vattnet så smakar det socker men man ser det inte.
Nils: (läser från pappret) Sand och vatten är en..... Det är detta glaset. Jag tror det är en
blandning. Man kan se sanden i botten.

Eleverna använder sig av begreppen blandning och lösning samt förklarar dessa. Detta tolkas
som att eleverna har en högre grad av komplexitet i sina begreppsanvändningar. Detta då
eleverna kan benämna lösningen med korrekt begrepp samt när förklaring efterfrågas kan visa
hur de tänkt.
I dokumentationen från elevernas test uppmärksammas att en elev beskriver filtrering som att
blandningen delas upp. Samma elev uttrycker att genom avdunstning försvinner vattnet och
saltet stannar kvar. Denna elev har enligt oss visat sin förståelse för begreppen då eleven kan
beskriva och använda sig av begreppen filtrering och avdunstning. Detta visar en högre
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dimension av förståelse då eleven beskriver vad filtrerings och avdunstningsprocesserna
innebär. Vi menar att detta är en högre dimension av förståelse då begreppen filtrering och
avdunstning är mer abstrakta begrepp än blandning och lösning. Detta uppfattades då eleverna
har en relation till begreppen blandning och lösning och har stött på begreppen tidigare. Det är
inte nödvändigtvis den naturvetenskapliga innebörden av begreppen som eleverna stött på. Vi
menar dock att blandningar och lösningar till en viss del är mer kända för eleverna än
filtrering och avdunstning.
För att sammanfatta denna kategori har det framkommit att eleverna genom att de använder
begreppen från aktionerna samt förklara dessa kan visa sin förståelse för innehållet i
experimenten. Elevernas begreppsanvändning visar på olika grad av komplexitet där alla
nivåer visar på en förståelse för kemin.

Ge exempel
Då eleverna ger exempel på blandningar och lösningar uttrycker de sin förståelse. Genom
elevernas exempel uttrycks olika dimensioner i elevernas förståelse. Det har uppmärksammat
att en del elever kan återge de exempel som används i aktionerna. Andra elever kan ge egna
exempel som inte är korrekta men ändå bygger på en korrekt uppfattning av innebörden i
begreppen. De kan även ge egna korrekta exempel.
I analysen från elevernas test samt post-it lappar ger några elever salt och vatten, socker och
vatten, sand och vatten samt vatten och olja som exempel på blandningar och lösningar. Detta
kan antingen tolkas som att eleverna varit osäkra på begreppen och därför inte vågat ge egna
exempel eller som att eleverna gjort det lätt för sig genom att använda exempel från
aktionerna. Det uttrycktes dock aldrig att de inte fick använda samma exempel. Hade detta
uttalats kanske andra exempel framkommit även från dessa elever. Vidare i dokumentationen
hittades andra exempel från eleverna. Dessa var bland annat fruktsallad, ägg och mjölk, och
korv och bröd. T.ex. uttrycker Nova sig på detta sätt:
”Jag har testat hemma att jobba med blandningar. Jag blandade frukt”
(Nova)

Nova berättar att hon testat att arbeta med detta hemma och då blandade frukt. Detta tolkas
som att eleverna kan ge egna exempel på blandningar och har förstått vad en blandning
innebär. Även om alla elevers exempel inte är korrekta förslag på blandningar och lösningar
kan analysen visa att alla elever har förstått principen med blandningar och lösningar. Detta
ser vi genom att t.ex. en elev i samtalen uttrycker:
“Man kan ta en stol och ett bord då blir det en blandning för där är det skillnad.”
(Sebastian)

Detta kan antingen tolkas som att eleven endast säger ett exempel på två ting utan att ha
förståelse för begreppen eller som att eleven förstått att i en blandning måste det gå att se de
olika sakerna som blandas. Eleven har i så fall dock inte förstått att det som blandas måste
vara vätskor. Detta exempel visar en mer simpel dimension av elevens förståelse.
I dokumentationen från elevernas post-it lappar och test uppmärksammas att eleverna ger
egna korrekta exempel. De exempel på lösningar som eleverna bland annat tagit upp är kaffe
och mjölk, saft och vatten, oboy och mjölk, karamellfärg och vatten. De tar även upp exempel
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på blandningar och nämner då yoghurt och flingor, fil och müsli och vatten och sirap. Här
tolkas detta som att elevernas förståelse kommer till uttryck genom att de kan ge egna
exempel. Eleverna har här visat sin förståelse genom att de kommer på egna exempel på både
blandningar och lösningar. Dessa exempel visar högre komplexitet än tidigare nämnda
exempel.
Konklusionen av denna kategori är att eleverna kan ge exempel på blandningar och lösningar
vilket enligt oss visar hur de uttrycker sin förståelse för detta kemiområde. Eleverna har dels
gett de givna exempel från aktionerna, exempel som visar att de förstår skillnaden på
begreppen samt korrekta egna exempel.

Hitta kopplingar
Enligt oss innebär att hitta kopplingar att eleverna kan koppla ihop det de praktiskt fått erfara
med sina egna tidigare erfarenheter och kunskaper. Det innefattar att eleverna kan se samband
mellan olika händelser och fenomen. När eleverna hittar kopplingar mellan antingen olika
experiment eller kopplingar till vardagliga sammanhang med samma innehåll uttrycks
elevernas förståelse. Detta genom att eleverna behöver ha en förståelse för att kunna göra
relevanta kopplingar.
En elev uttrycker i dokumentationen från videorna att det kommer bli en lavalampa.
”Det kommer bli en lavalampa. Det ser man här (pekar på rubriken på pappret). Jag har en
sån hemma. När den blir varm så kommer det bubblor.”
(Johan)

Eleven berättar för sin laborationskompis att han har en sådan hemma och vet därför att det
kommer att börja bubbla. Här gör eleven en koppling mellan experimentet i skolan och ett
ting han har hemma. Detta visar på att eleven har förstått uppgiften då han kan koppla det till
något liknande. Svaret tolkas som att kopplingen har en simpel kreativitet enligt oss.
Ett annat exempel på en koppling synliggörs i dokumentationen från samtalen efter
aktionerna. Där svarar Simon på samtalsledarens fråga om hur han kan se kopplingar mellan
experimenten och deras vardag.
”Om man vill ha saltvatten som inte smakar så mycket så kan man hälla igenom det i den
lilla tratten. ”
(Simon)

Eleven visar sin förståelse genom att se ett samband mellan aktionen och hur han kan använda
detta hemma. Han har alltså hittat en koppling. Elevens återkoppling på samtalsledarens fråga
visar på en mer simpel komplexitet då exemplet inte är helt korrekt. Dock tolkas detta som att
han har förståelse för filtreringsprocessens principer men har inte förstått att det endast kan
anpassas på blandningar och inte lösningar.
I analysen av videorna från aktionerna har det uppmärksammats att två av eleverna samtalar
om kopplingar mellan aktionerna. En elev uttrycker:
”Kan man se skillnad är det en blandning men i det andra experimentet var ju saltet en lösning?”
(Linda)
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Eleverna samtalar om att saltet i experimentet är en lösning eller en blandning. Eleverna
uppmärksammar att de kan se att saltet ligger på botten och att det då går att se skillnad på
vattnet och saltet vilket de uttrycker betyder att det är en blandning. De funderar sedan vidare
och en av eleverna uttrycker att saltet var en lösning i den första aktionen. Här tolkas detta
som att eleverna kan se kopplingar mellan de olika experimenten. Detta uttrycker enligt oss en
högre grad av komplexitet i deras koppling. Detta menar vi är ett tecken på förståelse hos
eleverna. Hade de inte förstått det första experimentet och skillnaden mellan en blandning och
en lösning hade de inte kunnat se denna koppling. En annan elev uttrycker i aktionerna en
koppling mellan experimentet och en erfarenhet från hemmet. Han ser en koppling mellan
gasen som släcker ljuset och den gas som finns i läsk. Även detta svar uttrycker en högre grad
av komplexitet då eleven kopplar ihop sina sinnesintryck från en tidigare händelse med detta
experiment.
”Det är kanske så man gör läsk? För det låter och ser likadant ut.”
(Pelle)

Summeringen av kategorin blir att eleverna ser kopplingar dels mellan de olika experimenten
och experimenten till vardagen. Det uppmärksammas även att de olika exemplen på
kopplingar innehåller olika dimensioner av komplexitet.

Beskriva experiment och resultat
Den sista kategorin innefattar att eleverna efter aktionerna beskriver experimenten samt dess
resultat. Här får eleverna en möjlighet att uttrycka sin förståelse för kemin. När eleverna
beskriver vad de gjort i experimenten samt resultaten utan orsak och begrepp menar vi att
eleverna uttrycker en simpel dimension av sin förståelse. Ett lite mer komplext sätt att
uttrycka detta på är enligt oss när eleverna beskriver experimenten och använder sig av
begrepp medan de förklarar vad de gjort. En högre grad av komplexitet innebär att eleverna
beskriver resultatet och dels kan förklara vad som händer men även orsaken.
I samtalen efter aktionerna hittas flera exempel där eleverna beskriver både experimenten och
dess resultat. I dessa samtal ställs bland annat frågorna vad gjorde ni i detta experiment?,
varför gjorde ni så?, och vad hände? Ett exempel på en förklaring av den första aktionen
uttrycks av Stina:
Stina: Vi tog saltvatten och så skulle man måla med det på ett papper. Sen skulle man vänta tills
det torkade och se vad som hände.
Klara: Jag tycker att det var roligt och bra och jag vill göra mer sånt. Och det var häftigt att se det
när man blandar. Det var jättehäftigt när man blandande det rosa i vattnet så blir det coolt.
Stina: Jag vill jobba mer med det och det var kul att testa experiment.

Stinas förklaring innefattar inga begrepp eller orsaker vilket kan tolkas som att hon inte har
den förståelse som krävs för att klara av detta. Det går även att tolka som att hon utelämnar
begrepp och orsaker då detta inte efterfrågas. Detta är enligt oss ett exempel på en simpel
beskrivning. Ett annat exempel på en förklaring av experimentet i den första aktionen uttrycks
av en elev på detta vis:
”Av sanden blev det bara vatten när man filtrerar det för sanden åker inte med. Men om
man har socker ehm… sånt sockervatten eller vatten med socker i så då gick det inte då
blev sockret kvar och samma med salt. ”
(Sofie)
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I detta exempel använder eleven begreppet filtrera i sin förklaring. Detta visar en mer
avancerad förklaring. Ett annat exempel som visar på en ännu högre grad av komplexitet
uttrycker denna elev:
”För att det löser upp sig i vattnet först och sen målar du med det. Då avdunstar vattnet och
saltet har satt fast sig som lim.”
(Alexander)

Detta går att tolka som att eleven med sin mer avancerade förklaring, vilken innehåller
begrepp och orsaker, har visat sin förståelse på en högre dimension än tidigare exempel. Detta
då det enligt oss krävs en större förståelse för kemin hos eleverna för att använda korrekta
begrepp och förklaring av orsak.
Sammanfattningsvis kan denna kategori beskrivas genom att eleverna visar sin förståelse för
detta kemiområde genom att de har den förståelse som krävs för att beskriva både
experimenten och resultaten. Vi menar att om eleverna inte har denna förståelse kan de inte
heller beskriva detta.

Sammanfattning av resultatet
Den forskningsfråga som studien söker svar på är Hur kommer yngre elevers förståelse för
kemi till uttryck genom ett vardagsnära experimentellt arbetssätt? Resultatet från studien
visar att elevers förståelse för kemi genom ett experimentellt arbetssätt kommer till uttryck på
flera olika sätt. Eleverna uttrycker sin förståelse för kemiområdet blandningar och lösningar
när de ställer sina hypoteser. Detta uppmärksammas då eleverna kan argumentera, resonera
och diskutera hypoteserna med varandra vilket vi anser kräver en förståelse. Eleverna
uttrycker även sin förståelse när de använder begreppen samt kan förklara dessa. I resultatet
går det även att se att eleverna uttrycker sin förståelse genom att ge exempel på blandningar
och lösningar samt hitta kopplingar dels mellan de olika experimenten som utförts under
aktionerna och experimenten till deras vardag. Slutligen uppmärksammades i resultatet att
eleverna uttrycker sin förståelse för kemi genom att de resonerar kring experimenten och
resultaten med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och tillhörande orsaker.

Diskussion
Här kommer studiens syfte att resoneras kring. Även didaktiska implikationer, egna lärdomar
samt rekommendationer för vidare forskning diskuteras. Syftet med studien är att bidra med
kunskap om ett vardagsnära och experimentellt arbetssätt och synliggöra det naturvetenskapliga språkets betydelse för yngre elevers kunskapsutveckling i kemi. Den
övergripande slutsatsen är att ett vardagsnära och experimentellt arbetssätt i grupp gör att
eleverna känner en glädje för kemin och en tilltro till sin egen förmåga. När eleverna får
utföra experiment skapas möjligheter för dem att använda sina erfarenheter för att öka sin
förståelse för naturvetenskap och det specifika språket. Elevernas språk och begreppsbildning
utvecklas genom erfarenheter och diskussioner.
I resultatet uppmärksammades det att eleverna upplevde experimenten som lustfyllda. Detta
då flera elever uttryckte att de ville testa experimenten hemma och förklara dess resultat för
sina syskon eller föräldrar. En elev frågade om ”receptet” till experimentet kunde skrivas in i
veckobrevet. Detta visar enligt oss att eleverna fann det experimentella arbetssättet lustfyllt
och spännande. I aktionerna har vardagsnära material använts för att eleverna ska ha
möjlighet att utföra dessa experiment hemma själva. Enligt Bosse, Jacobs och Andersons
(2009) forskning bör undervisning i kemi startas med områden som eleverna möter i deras
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vardag. Detta togs till vara på genom att använda material som t.ex. sand, salt, karamellfärg
och olja. Bosse, Jacobs och Andersons (2009) resultat syftar även på att läraren utgår från
fenomen och händelser som är vardagsnära för eleverna i naturvetenskapen. I musikvideon
plockades vardagliga fenomen in för att väcka intresse. Dessa frågor skulle kunna följas upp i
undervisningen och därmed utveckla den ännu mer. Dock föll denna aspekt av det
vardagsnära fenomenen bort i aktionerna då planeringen gjordes utifrån elevernas önskemål
och läroplanen. Eleverna hade frågor och funderingar som väcktes utifrån musikvideon. De
flesta eleverna önskade även att få blanda olika saker och då detta fanns med som ett mål i
läroplanen valdes det. I det fortsatta arbetet bör därför lärare även plocka in fenomen som går
att förklara med hjälp av naturvetenskapen.
Vi anser att ett vardagsnära och experimentellt arbetssätt bidrar med intresse för att vilja testa
och förklara experimenten hemma. Hade eleverna inte funnit experimenten intresseväckande
hade de inte lagt dem på minnet och velat utföra dem igen. Då det valdes att knyta
experimenten till elevernas vardag ansågs det lättare för eleverna att relatera till dels
experimenten men även dess resultat. Detta kunde ses då eleverna såg samband mellan
aktionerna och saker i deras vardag. En elev uttryckte t.ex. i experimentet där vi släckte ljus
att detta resultat blev precis som i läsk. Han menar då att han såg ett samband mellan hur det
bubblade och lät i experimentet och hur koldioxiden i läsk beter sig. Den gas som bildades i
experimentet var koldioxid vilket även är den gas som finns i läsk. Då vardagsnära
experiment användes och eleven såg detta samband anser vi att detta skapar en förståelse hos
eleverna. Högström, Ottander och Benckert (2006) påvisar att det experimentella arbetssättet
bör vara vardagsanknutet då det utgör en möjlighet för eleverna att skapa sig en bättre
förståelse.
I aktionerna uppmärksammades det att eleverna uttryckte glädje och förtroende till sin egen
förmåga. Elevernas glädje kunde ses då eleverna efterfrågade mer kemi i undervisningen samt
att få utföra fler olika experiment. Genom att eleverna t.ex. formulerade egna resultat och
slutsatser, visade engagemang, intresse och självförtroende för experimenten visar de tillit till
sin egen förmåga. Enligt Lindahl (2003, s. 100-115) finns det ett samband mellan hur
intresserade eleverna är av ämnet och hur duktiga de tycker att de själva är. De flesta eleverna
som deltog i Lindahls studie tyckte att det var roligt att laborera och se på experiment. Detta
hålls med om och ses som en fördel då vi arbetat med experiment vilket eleverna uttryckt att
de är intresserade av. Detta ger eleverna en känsla av att de klarar av uppgiften och därmed
känner sig duktiga i ämnet.
I studien användes metaforiska uttryck i experimenten för att underlätta för eleverna. T.ex.
användes havet för att illustrera en lösning då man inte kan se saltet i saltvatten trots att det
finns där. I introduktionerna förklarades allt grundligt. Vi som lärare använde hela tiden
begreppen, gav exempel samt uppmanade eleverna att använda rätt begrepp. Detta har gett de
flesta eleverna en tolkningsgemenskap. Det betyder att eleverna har en gemensam grund för
både det naturvetenskapliga språket och begreppen. Detta har enligt oss betydelse för elevers
kunskapsutveckling. Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2011) skriver i sin forskning
om begrepp. Deras forskning visar att metaforiska uttryck hjälper eleverna att hitta egna
kopplingar och relationer till begreppen utifrån deras vardag. Vidare menar författarna även
att deras forskning rekommenderar ett arbete där klassen bygger upp en gemensam grund i
språket och bland begreppen som de sedan gemensamt kan utgå från.
Språkets betydelse för elevernas möjligheter att tillägna sig kunskaper i kemiämnet har
synliggjorts genom aktionerna. I studien har det arbetats med området blandningar och
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lösningar med tillhörande begrepp. Det är av stor vikt hur språket används i aktionerna.
Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2011) menar att det svåra språket inom
naturvetenskapen är en av anledningarna till att detta kunskapsområde upplevs svårare och
mer komplicerad än övriga kunskapsområden i skolan. Detta har vi i denna studie inte uplevt
då vi har använt oss av diskussioner, samtal och ställt frågor till eleverna vid aktionerna. Detta
har enligt oss gett eleverna en kunskapsbas i detta kemiområde. Genom dessa olika former av
kommunikation byggs elevernas kunskaper på vilket ger en ökad insikt i ämnet. Samtidigt
fann Lemke (1990, s.45) att elever lätt uppfattar naturvetenskapliga texter som att de riktar sig
mot specialister. Det har inte upplevts att eleverna ser det naturvetenskapliga språket som ett
hinder i aktionerna eller som att det riktar sig mot specialister. Detta anser vi beror på att
aktionerna innehållt diskussioner, samtal och metaforer för att bearbeta det specifika språket
och begreppen. Även Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, (2011) uppmärksammar att det
är av stor betydelse att det finns en språklig interaktion inom kemin. Begreppen i sig upplevs
inte svåra för eleverna, vid ett experimentellt arbetssätt, då vi förklarar dessa för eleverna på
deras nivå.
Det har konstaterats att genom att eleverna själva använder och förklarar begreppen korrekt
ses inte språket som ett hinder. Det är fördelaktigt att använda de naturvetenskapliga
begreppen redan i tidiga åldrar då eleverna får med sig dessa från början. Även om eleverna
inte minns begreppen direkt har de i alla fall hört dem innan och dessa blir bekanta för
eleverna. Detta menar vi gör att eleverna, när de kommer upp till högstadiet, inte upplever
begreppen som främmande. Genom att arbeta med språket i ett experimentellt arbetssätt har
det framkommit att eleverna på kort tid tar till sig begreppen och dess innebörd. På detta sätt
anser vi att det går att undkomma problematiken som Lindahls (2003, s. 113-115) forskning
belyser. Hennes forskning visar att eleverna upplever naturvetenskapens begrepp som
främmande när de kommer till högstadiet. Eleverna i hennes forskning uttrycker att
naturvetenskapen tidigare varit mest lek och de tror att det varit lättare för dem om de redan i
skolans tidigare år fått lära sig begreppen (Lindahl, 2003, s. 113-115). Kemiundervisningen
kännetecknas av andra begrepp, facktermer och en annan typ av språk än vad eleverna är vana
vid. Lemke (1990 s. 45) skriver om vikten av att skapa sig ett brett ordförråd och en förståelse
för hur dessa begrepp hänger ihop. Genom ett experimentellt arbetssätt där eleverna får
praktiskt erfara och hela tiden påminns att använda begreppen skapas en möjlighet för
eleverna att få en större förståelse för begreppen.
De didaktiska implikationer som kan ses med denna studie, grundat på analysen av aktionerna
från denna studie och tidigare forskning, är att lärare bör använda sig av ett experimentellt
arbetssätt som är kopplat till elevernas vardag och intresse. Experimenten bör utformas på ett
sätt som gör att eleverna aktivt deltar i experimenten och själva får pröva dem samt att
resultaten förklaras och diskuteras. Det är även fördelaktigt om läraren tillsammans med
eleverna bygger upp en gemensam grund i det naturvetenskapliga språket och redan tidigt
arbetar med de naturvetenskapliga begreppen. Detta för att eleverna ska kunna tillägna sig
kunskaper i kemi genom ett experimentellt arbetssätt med det tillhörande naturvetenskapliga
språket.
Genom att utföra studien har båda lärt sig mycket om hur kemiundervisningen kan göras
lustfylld för eleverna. Vi har även lärt oss hur vi i en kommande yrkesutövning vill arbeta
med kemi samt vad som upplevts och forskning beskriver som ett gott arbetssätt i kemi. En
annan lärdom av studien som tas med är vikten av reflektion, dels oss emellan men även med
eleverna och andra lärare. Vi tar även med oss fördelarna med att ta in eleverna i planeringen.
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Detta då eleverna blir mer delaktiga och engagerade. Vi har upplevt att det är enklare att få
med sig eleverna i arbetet om de får ha inflytande över planeringen. Slutligen har vi lärt oss
hur en aktionsforskning kan designas och utföras. Detta är lärdomar som kommer tas med in i
arbetslivet.
Vidare studier anser vi bör fokusera på elevers förståelse för kemi vid experimentellt
arbetssätt jämfört med en traditionell undervisning. Studie har endast fokuserat på att bidra
med kunskap om ett experimentellt arbetssätt i kemi och synliggöra språkets betydelse för
yngre elevers kunskapsutveckling utan att göra någon jämförelse. Det hade varit intressant att
se om ett experimentellt arbetssätt ger en större kunskapsutveckling än traditionell
undervisning. Under våren 2015 utförs PISA-undersökningen åter igen i Sverige. Det ska bli
spännande att se resultaten. Vi hoppas att lärare med ett mer experimentellt och
vardagsanknutet arbetssätt kan förbättra Sveriges resultat i kommande undersökningar längre
fram. En annan förhoppning är även att lärare med hjälp av denna studie kan påverkar elever
till att få ett större intresse för kemi, kunna delta i den demokratiska processen samt utveckla
en förståelse för sig själva och sin omvärld.

19

Referenslista
Andersson, E. & Unnestam, E. (2014). Hur kan intresse utvecklas för fysik och kemi i
grundskolans tidigare år - En analys av tidigare forskning. Hämtat den: 2015-03-20,
från http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:732306/FULLTEXT01.pdf
Andrée. M. (2007). Den levda läroplanen – en studie av naturorienterade
undervisningspraktiker i grundskolan. Stockholm: Stockholms Universitet.
Berg. A. & Löfgren. R. (2007). Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En studie av hur
ämnesinnehållet får konkurrera med målet att få eleverna intresserade av
naturvetenskapen. Stockholm: NORDINA tidsskrift.
Berling, J. (2004) Aktionsforskning - en problematisering. I: K. Rönnerman (Red.),
Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur.
Bjørndal, C. (2013). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i
undervisning och handledning. Stockholm: Liber.
Bosse. S., Jacobs .G. & Anderson. T.L. (2009). Science in the air. Washington: Young
Children tidsskrift.
Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. Uppl.). Malmö: Liber.
Dahlin-Ivanoff .S. (2011). Fokusgruppsdiskussioner. I: Ahrne, G. & Svensson, P. (Red.).
Handbok i kvalitativa metoder. (1. uppl.) Malmö: Liber.
Denscombe .M. (1998). The Good Research Guide –for small-scale-social research projects.
Buckingham: Open University Press.
Ellervik. U., Mirholm. A. & Axelsson. A. (2007). Den kemiska julkalendern – ett nätbaserat
rekryteringsprojekt. Lund: Lunds tekniska högskola.
Folkesson. L. (2004) Aktionsforskning - på vems villkor? I: K. Rönnerman (Red.),
Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur.
Folkesson. L. (2012). Forskning – på vems villkor? I: K. Rönner man. (Red.),
Aktionsforskning i praktiken – förskola och skola på vetenskapliggrund. Lund:
Studentlitteratur AB.
Hansson, A. (2003). Praktiskt taget: aktionsforskning som teori och praktik - i spåren efter
LOM. Diss. Göteborg: Univ., 2003. Göteborg.
Helldén. G., Johnsson. G., Karlefors. I. & Vikström. A. (2011). Vägar till naturvetenskapens
värld - ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber AB.
Högström. P., Ottander. C. & Benckert. S. (2006). Lärares mål med laborativt arbete:
Utveckla förståelse och intresse. Stockholm: NORDINA tidsskrift.

20

Jidesjö. A. (2012). En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik
i skolan och samhälle – innehåll, medierna och utbildningens funktion. Linköping:
Linköpings University.
Lemke, J. (1990). Talking science: language, learning and values. Norwood: Ablex.
Lindahl. B. (2003). Lust att lära naturvetenskap och teknik. Göteborg: ACTA Universitatis
Gothuburgensis.
Lindström. M. (2008). Attityder till NO: ur pedagogers perspektiv. Halmstad: Högskolan i
Halmstad.
McNiff, J. & Whitehead, J. (2002). Action research: principles and practice. (2. ed.) London:
RoutledgeFalmer.
Nationalencyklopedin (u.å.). Blandning. Hämtad 2015-04-15, från
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/blandning
Nationalencyklopedin (u.å.). Hypotes. Hämtad 2015-04-20, från
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hypotes
Nationalencyklopedin (u.å.). Lösning. Hämtad 2015-04-15, från
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lösning
Rönnerman, K. (1998). Utvecklingsarbete: en grund för lärares lärande. Lund:
Studentlitteratur.
Rönnerman, K. (2004). Vad är aktionsforskning? I K. Rönnerman (Red.), Aktionsforskning i
praktiken – erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur.
Rönnerman, K. (2012). Vad är aktionsforskning? I: K. Rönnerman (Red). Aktionsforskning i
praktiken: förskola och skola på vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur.
Sjøberg. S. (2010). Naturvetenskapen som allmänbildning. Lund: Studentlitteratur AB
Skolverket (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och
naturvetenskap. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Stockholm: Skolverket.
Sutton, C. (1998). New Perspectives on Language in Science. I: K. G. Tobin & B. J. Fraser.
(Red). International Handbook of Science Education. Dordrecht: Kluwer Academic
Publishers.
Söderström, Å. (2012). Att lära av egen praxis. I: K. Rönnerman (Red). Aktionsforskning i
praktiken: förskola och skola på vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur.

21

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Westberg. L. (2004) Gemensamt lärande i livsmedelskedjan. I: K. Rönnerman (Red.),
Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur.

22

Bilagor
Bilaga 1 – Gemensam tankekarta
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Bilaga 2 – Pedagogiska planering av aktion 1
RO/Skola: Arbetsområde: Blandningar och lösningar
Ämne: Kemi
Termin/År: VT15 2015
Tidsperiod: En lektion (70 min)
Årskurs: Ämnets syfte enligt grundskolans kursplan:
- Genomföra systematiska undersökningar i kemi.
Centralt innehåll enligt grundskolans kursplan:
- Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar,
till exempel genom avdunstning och filtrering.
Arbetssätt:
Vi kommer att använda oss av laborationer. Läraren visar först ett experiment för att väcka
intresse. Eleverna delas sedan upp i grupper. I grupperna får de sedan göra små experiment
där de ska blanda socker med vatten, salt med vatten och salt med sand och vatten. Eleverna
får även blanda salt och vatten för att sedan måla med lösningen. Efter alla experiment får
eleverna tillsammans diskutera varför det blev som det blev.
Hur erbjuds delaktighet och hur får eleverna vara med i planeringen?
Vi gjorde en tankekarta tillsammans där eleverna fick ge förslag på vad de ville lära sig.
Utefter den tankekartan har vi sedan planerat lektioner så att de utgår både från elevernas
önskemål och läroplanen.
Kunskapskrav:
Eleven kan [...] separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande
arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar
dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin
dokumentation i diskussioner och samtal. Vi kommer att filma eleverna under tiden de utför
sina experiment och under diskussionen i helklass. Vi kommer innan lektionen är slut att låta
eleverna svara på en post it vad de lärt sig under lektionen.
Experiment 1:
BRANDSLÄCKAREN: Tänd ett värmeljus placerat i en ljuskopp. Blanda en matsked
bikarbonat med en matsked citronsyra i en burk. Droppa vatten på pulverblandningen så att
det börjar bubbla. Häll sedan snabbt men försiktigt gasen över värmeljuset. Se till att pulvret
inte följer med! Genom att täppa till öppningen på burken med handen efteråt så kan du
släcka flera ljus.
Förklaring: För att ljuset skall kunna brinna behövs det syre. När pulverblandningen fuktas av
vattnet bildas koldioxid som är en tung gas. Häller man gasen över lågan trängs syret bort.
Därför slocknar ljuslågan.
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Experiment
2:
MÅLA MED SALT: Häll salt i ett glas med vatten. Blanda till saltet löses upp. Måla med
saltet och vattnet på ett mörkt tjockt papper. Låt pappret torka ca 20 minuter och se sedan vad
som hänt.
Förklaring: När vattnet försvinner så avdunstar det. Saltet blir då kvar på pappret och därför
syns det som målats.
Experiment 3:
BLANDA: Häll salt i ett vattenglas, se vad som händer.
Häll socker i ett vattenglas, se vad som händer.
Häll salt och sand i ett vattenglas, se vad som händer.
Häll de olika blandningarna genom kaffefilter och se vad som händer.
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Bilaga 3 – Pedagogiska planering av aktion 2
RO/Skola: Arbetsområde: lösningar och blandningar
Ämne: Kemi
Termin/År: VT15 2015
Tidsperiod: En lektion (40 min)
Årskurs: - Årskurs: åk. 2– 14 elever
Ämnets syfte enligt grundskolans kursplan:
Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska
sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen i
ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och
nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska bidra till att
eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för
hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska
undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa
texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Centralt innehåll enligt grundskolans kursplan:
Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar,
till exempel genom avdunstning och filtrering.
Arbetssätt:
Vi kommer att använda oss av experiment.
Kommunicera målen med eleverna.
Skriv hypotes.
I grupper gör eleverna varsin lavalampa.
Rita hur det såg ut.
Skriv vad som hände.
Gå igenom förklaringen i helklass.
Hur erbjuds delaktighet och hur får eleverna vara med i planeringen?
Vi gjorde en tankekarta tillsammans där eleverna fick ge förslag på vad de ville lära sig.
Utefter den tankekartan har vi sedan planerat lektioner så att de utgår både från elevernas
önskemål samt läroplanen.
Arbetssätt:
Kommunicera målen med eleverna.
Skriv hypotes (alla elever)
I grupper gör eleverna varsin lavalampa
Rita hur det såg ut
Skriv vad som hände
Gå igenom förklaringen i helklass.
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Hur erbjuds delaktighet och hur får eleverna vara med i planeringen?
Vi visade en musikvideo för eleverna med många funderingar på saker som kan kopplas kemi
i elevernas vardag. Efter denna fick eleverna i helklass utforma en tankekarta där vi frågade
vad de ville lära sig och hur. Då sa en elev: vad luft är. Detta har vi utgått från. I frågan kring
hur de ville lära sig kom de fram till experiment, testa och att någon berättar. Vi har i
planeringen tagit del av elevernas tankar och förslag för att planera undervisningen
Kunskapskrav:
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och
kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal. Vi kommer att filma
eleverna under tiden de utför sina experiment och under diskussionen i helklass. Vi kommer
innan lektionen är slut att låta eleverna svara på en post-it.
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Bilaga 4 – Analystabell
Utdrag ur det
empiriska materialet

Teman
(Innehåll i kategorierna)

Kategori

”Oljan börjar brinna”,
”Äpplejuice”
”Saltet blir till
saltvatten”,
”Oljan ligger över
vattnet. Saltet blir upp
blandat sig. Vattnet blir
karamellfärgat.”

Uttrycker chansningar eller
gissningar
Uttrycker rimliga hypoteser

Kommunicera kring
hypoteser

”Ja då blev det en
lösning. Enkelt för då
såg man inte saltet.”
”Karamellfärgen
blandades med vattnet
och man ser ingen
skillnad på vattnet och
färgen då är det en
lösning.”

Förklarar begrepp med hjälp
av vardagliga ord

”Sand och vatten.”

Ge samma exempel som i våra
aktioner
Ge ej korrekta egna exempel
men med förståelse för
definitionen av begreppet de
ger exempel på
Ge korrekta egna exempel

Ge exempel

”Dem där tavlorna vi
gjorde med saltvatten
kan man hänga upp som
tavlor om man inte har
några.”
”Eller om man inte orkar
släcka sina ljus kan man
göra det experimentet.”

Uttrycker andra kopplingar
med samma innehåll

Hitta kopplingar

”Man hällde i ehm.. i
vatten i dem sen sand,
salt och socker sen
blandande man det och
sen skulle man se vad
som hände....”
”...Sen hällde vi lite
karamellfärgsdroppar i
och det blandades med
hela vattnet så att det
blev en lösning och rosa.
Och sen hällde vi salt
och då började det
bubbla.”
”Jag tror det var kallt
syre runt ljuset så kom
ångan och släckte det så
det gjorde ett lock.”

Uttrycker vad vi gjort och vad
som hänt

”Yoghurt och flingor.
Det är en blandning.”
”Saft och vatten.”

Uttrycker rimliga hypoteser
som bygger på tidigare
kunskap

Använder och förklarar
begrepp

Använder begreppen på ett
korrekt sätt

Uttrycker kopplingar från
tidigare experiment

Beskriver experiment
och resultat

Uttrycker vad vi gjort och vad
som hänt med hjälp av
begrepp

Uttrycker vad som hänt och
vad vi gjort med begrepp och
orsak
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Bilaga 5 – Informations- och samtyckesbrev

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter
Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär
att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen.
Våren 2015 kommer en student som går sin sista termin på lärarutbildningen att
genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av
undervisningen, men också tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i
syfte att identifiera ett utvecklings-område. Dokumentationen kan ske genom inspelade
samtal, bilder, video med mera. Det insamlade materialet kommer att hanteras etiskt
korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel innebär att elever och lärare
avidentifieras och att dokumentationen endast användas för utveckling och utbildning. Vi
vill avslutningsvis betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns
utveckling och lärande.
Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna
planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt godkännande.
Vänliga hälsningar
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand!
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
□

JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................
Datum
...................................................................................................................................................
Vårdnadshavares namnteckning
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