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Förord

Jag vill tacka alla de personer som varit delaktiga i mitt examensarbete. Speciellt stort tack till
Yvonne Häggström, min handledare på Luleå tekniska universitet, för allt stöd och all respons
som hon bidragit med under mitt arbete med examensarbetet. Jag vill härmed också tacka de
elever som tålmodigt deltagit i de undersökningar som jag gjort under arbetets gång. Utan er
hade aldrig detta arbete blivit av. Ett riktigt stort tack också till min handledare på
praktikplatsen, som varit ett oförglömligt stöd under detta arbete. Sist, men absolut inte minst,
ett stort tack till min kurskamrat Elisabeth Mayer. Utan våra givande diskussioner och samtal
hade aldrig mitt examensarbete blivit vad det är i dag.



Abstrakt

Syftet med detta examensarbete är att se om ett laborativt, utforskande arbetssätt kan få ele-
vernas intresse för ämnet kemi att öka. Dessutom undersöks också om deras kunskap i ämnet
kan påverkas av de laborativa arbetsmetoderna. Arbetet har utförts i en klass på 21 elever i år
8, och undersökningen är gjord i helklass. Mätmetoder som används är reflektionsböcker,
prov samt enkät. Dessa metoder sammantaget ger relativt hög reliabilitet eftersom jag använ-
der mig av sk. triangulering, dvs samma sak undersöks med flera olika mätmetoder. Mina
undersökningar visar att eleverna verkligen trivs med det laborativa arbetssättet – och samti-
digt lär de sig mer.



Innehållsför teckning

Förord
Abstrakt
Innehållsför teckning
Dikt
Bakgrund .................................................................................................................... 1

Inledning............................................................................................................... 1
Förankring i styrdokument ................................................................................... 1
Inlärningsmodeller................................................................................................ 2

Empirism och konstruktivism....................................................................... 2
Lärande och inlärning........................................................................................... 3
Kunskap och kunskapsformer .............................................................................. 4
Naturvetenskap och samhällsutveckling .............................................................. 5
Naturvetenskaplig undervisning........................................................................... 5

Ämnet kemi................................................................................................... 6
Syfte............................................................................................................................. 7
Metod........................................................................................................................... 7

Dagbok.......................................................................................................... 7
Prov............................................................................................................... 8
Enkät ............................................................................................................. 8

Försökspersoner.................................................................................................... 9
Bortfall .......................................................................................................... 9

Genomförande...................................................................................................... 9
Tidsplan för genomförande av examensarbete............................................. 9
Genomförande av utvecklingsarbete............................................................. 9
Veckoplanering........................................................................................... 10

Resultat ..................................................................................................................... 10
Reflektionsböcker............................................................................................... 10
Provet.................................................................................................................. 14
Enkäten............................................................................................................... 14

Diskussion ................................................................................................................. 16
Reliabilitet och validitet ..................................................................................... 16
Resultatdiskussion.............................................................................................. 16

Laborativt arbete – i praktiken.................................................................... 18
Fortsatt forskning................................................................................................ 19

Referenser ................................................................................................................. 20

Bilagor
Bilaga 1: Reflektionsfrågor
Bilaga 2: Prov
Bilaga 3: Arbetshäfte, kemi
Bilaga 4: Enkät



” Jag hör – och jag glömmer

Jag ser – och jag kommer ihåg

Jag gör – och jag förstår”

Konfusius

   (Johansson & Rosén, 1992, s 78)
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Bakgrund

Inledning

Den kemiundervisning som jag hittills mött under mina praktikperioder skiljer sig inte nämn-
värt från den undervisning jag själv fick på 70- och 80-talet. Den bestod då som nu till stor del
av sk. ”katederundervisning” , där läraren undervisar och föreläser. En del av undervisningen
är laborativ, men beroende på skola och skolans möjligheter varierar den delen kraftigt enligt
min mening.

Elevers egen nyfikenhet får, som jag ser det, för lite utrymme vid för mycket katederunder-
visning. De teoretiska genomgångarna måste finnas, men det krävs också utrymme för varia-
tion. Om eleverna behöver känna, lukta och se för att förstå vad som händer, så ska de också
ges möjlighet att göra det. Kemi är inget lätt ämne utan det måste framställas för eleverna på
ett för dem lämpligt sätt så att inlärningen underlättas – och  viktigast av allt – att deras in-
tresse för ämnet bevaras.

Förankr ing i styrdokument

I vår lärarroll har vi ett stort ansvar för skolans utveckling. I läroplanen för det obligatoriska
skolväsendet, Lpo 94, kan man läsa:

Den dagliga pedagogiska ledningen i skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsätt-
ningar för att skolan utvecklas. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resul-
taten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. (Utbildnings-
departementet, 1998, s 7)

Skolan skall sträva efter att alla elever

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära,
• utvecklar sitt eget sätt att lära,
• utvecklar tillit till sin egen förmåga,
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,
• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig

och få beredskap för livet,
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för

att
- formulera och pröva antaganden och lösa problem,
- reflektera över erfarenheter och
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden och

• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val
av fortsatt utbildning och yrkesinriktning (Utbildningsdepartementet, 1998, s 11-12).

Vidare betonas nödvändigheten av att ”…eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska
fakta och förhållanden och att inse konsekvenser av olika alternativ” . (Utbildningsdeparte-
mentet, 1998, s 7) Även det faktum att eleverna ”…skall ges förutsättningar att utveckla sin
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förmåga att arbeta självständigt och lösa problem” (Utbildningsdepartementet, 1998, s 7) be-
lyses av läroplanen.

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nöd-
vändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbild-
ning (Utbildningsdepartementet, 1998, s 11).

Skolans uppdrag är att ” främja lärande”, dvs skolan skall göra allt som står i dess makt för att
eleverna ska få med sig den kunskap de behöver för att kunna gå vidare i livet
(Utbildningsdepartementet, 1998). Detta gäller naturligtvis också för de naturvetenskapliga
ämnena och däribland kemi.

Elevernas eget undersökande arbete betonas i Grundskolan: kommentarer till kursplaner och
betygskriterier. Resurser måste tillägnas elevernas egna undersökningar, upptäckter och fun-
deringar. Deras sinnen bör stimuleras och utrymme för eget tänkande och egna frågeställ-
ningar bör ges (Skolverket, 2000).

I slutet av det nionde skolåret ska eleverna, enligt kursplanen för kemi:

- kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan
utformas,

- kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet,
- ha inblick i hur experiment utformas och analyseras utifrån teorier och modeller.

(Skolverket, 2000)

Inlärningsmodeller

Empir ism och konstruktivism

Empirism ”…är läran om att all kunskap kommer från erfarenheten”  (Andersson, 1989). Kun-
skapen kommer utifrån och vi tar upp den via våra fem yttre sinnen (syn, smak, hörsel, känsel
och lukt) eller genom ett inbyggt inre sinne som iakttar tillstånden i ens eget medvetande.
Sinnena fungerar som registreringsorgan och tar upp sanna kunskaper, sådant som man verkli-
gen fysiskt upplever. Det inre däremot kan generalisera och dra slutsatser utifrån de yttre sin-
nenas registreringar. Som exempel nämner Andersson (1989) hur vi upplever att solen går
upp. Våra yttre sinnen registrerar att solen går upp ”då och då” , medan vårt inre sinne drar
slutsatser utifrån våra minnesbilder – i detta fallet slutsatsen att solen går upp varje morgon.

Den kunskapsteoretiska empirismen hävdar att all kunskap har sitt ursprung i och måste grun-
das på mänskliga erfarenheter (Focus 2000, 1999).

Enligt den konstruktivistiska synen blir kunskap till genom en aktiv handling, en process
(Sjøberg, 2000). Man lär av att konstruera och själv se vad som händer och varför. Även
konstruktivismen förespråkar alltså ett experimenterande och undersökande arbetssätt, men
anser inte, till skillnad mot empiristen, att eleven alltid får den tänkta kunskapen. Enligt kon-
struktivisten konstruerar eleven själv sina kunskaper utifrån de erfarenheter som denne har
sedan tidigare. Detta innebär i förlängningen att eleverna får olika uppfattningar kring ett och
samma problem beroende på de erfarenheter de har med sig i ”bagaget” .
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En konstruktivist ser varje elev som en enskild individ. Det viktigaste och mest
grundläggande inom denna pedagogik är att hitta igen elevens specifika nivå och tankegods
innan inlärningen kan starta. ”Känner man inte till utgångspunkten, kan man inte beskriva
vägen” (Johansson & Rosén, 1992, s 20).

Det är inte ämnet för undervisningen, utan undervisningen i ämnet, som barnen inte förstår,
när de inte förstår undervisningen i skolan (Piaget, 1976, s 116).

För att inspirera elevernas kritiska tänkande, ska läraren diskutera med eleverna och där
igenom vägleda dem fram till rätt lösning. Enligt konstruktivisten måste en process få ta sin
tid, men i slutänden ger detta arbetssätt ökad kunskap, eftersom eleverna själva måste reflek-
tera över svaren på problemen (Andersson, 1989).

Lärande och inlärning

Lärdom är människans sätt att förändra och påverka sin förståelse för omvärlden, att utveckla
sin förmåga att leva och verka i denna, samt att minnas. För att skapa bra förutsättningar för
inlärning krävs en stimulerande lärandemiljö samt en bra arbetsatmosfär. Rätt miljö skapar
lust att lära och gör eleverna nyfikna och intresserade (Selberg, 1999).

”Learning by doing”  är ett för många känt uttryck som myntades av John Dewey (Dewey,
1998). Han menar att vi själva måste vara aktiva och verksamma i det vi vill lära oss om och
få kunskap i. Processen för detta kan beskrivas i följande fem steg:

1. Problemet, svårigheten eller behovet dyker upp.
2. Saken analyseras för att få fram det väsentliga.
3. Olika lösningsvarianter framkommer.
4. Hypotesen prövas.
5. Diskussion och experiment visar att vi tänkt rätt – eller kullkastar vår hypotes (Dewey,

1998).

Vidare betonar Dewey (1998) vikten av att alla elevaktiviteter måste få ta sin tid. Det är vik-
tigt att eleverna hinner förstå processerna och vad som egentligen händer i de olika stegen.
Om de hinner ta till sig händelseförlopp och process kan de själva systematisera och struktu-
rera upp sina kunskaper på ett bra sätt.

I boken Frihet att lära (Rogers, 1976) behandlas inlärningen och inlärningsprocessen. Förfat-
tarens beskrivning kan sammanfattas enligt följande:

• Människan vill lära.
• När ämnet känns relevant lär vi oss bäst.
• När det man ska lära in konkurrerar med ens egen självuppfattning har man ofta ett in-

byggt motstånd mot den inlärningen.
• Inlärningsmiljön är viktig. En bra och motiverande studiemiljö underlättar inlärningen.
• Ett aktivt deltagande i processen underlättar inlärningen.
• När inlärningen engagerar hela individen – både känslor, sinnen och intellekt – är den

mest bestående.
• Ett självbedömande och självkritiskt arbetssätt främjar kreativitet och självkritik.
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• Insikten om hur vi ska lära oss på bästa sätt, och öppenheten inför nya idéer och föränd-
ringar är de viktigaste kunskaperna i vårt moderna samhälle.

• Inlärningens viktigaste syfte är att den ska vara oss till nytta inför framtiden.

Det är viktigt att komma ihåg samspelet mellan flera olika faktorer när det gäller inlärningsre-
sultat. En trygg skolmiljö och en positiv inställning till ämnet är några exempel på faktorer
som positivt påverkar studieprestationerna (Sjøberg, 2000).

I dagens krav- och besparningssamhälle är det, enligt Andersson (1989), inte lätt att vara elev.
Därför menar han att lärare måste bli mer medvetna om den värld eleverna lever i och ta den i
beaktande i undervisningssituationerna.

Kunskap och kunskapsformer

Kunskap kan ses i många former. Man kan t ex veta hur något ska utföras och kunna utföra
det, samt förstå sammanhangen och förstå hur olika saker förhåller sig till varandra. ”En stor
del av kunskapen är inte formulerad, den är tyst och finns som en underförstådd bak-
grundskunskap” (Skolverket, 1994, s 31). Den kunskapen används sedan när man gör bedöm-
ningar, använder sitt teoretiska kunnande eller när man omedvetet söker nya vägar att lösa ett
uppkommet problem (Skolverket, 1994).

Kunskaper är som isberg – endast en del är synligt. Kunskaper är inte beroende av tid och
sammanhang. Man kan säga att kunskaper finns i situationer, i mänsklig praxis och i krop-
pen (Skolverket, 1994, s 30).

Vad som ska räknas till kunskap varierar ofta beroende på var och i vilken tid man lever. Vad
som är aktuell kunskap förändras mycket fort. Dagens kunnande kan vara historia i morgon.
Det som i skolan räknas som kunskap har en avgörande betydelse för elevernas utveckling
och mognad. Det är därför av största vikt att skolan, enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet,
1998), ger utrymme för olika kunskapsformer och därigenom skapar en plattform för lärande.
Dessa ska sedan balanseras för att passa de enskilda eleverna på bästa sätt.

De olika kunskapsformerna brukar ofta kallas för de fyra F:en och står för fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 1994).

Faktakunskap är kunskap som är kvantitativ. Vi har lärt oss att vissa saker är på ett visst sätt,
t ex så vet vi att vatten kokar vid 100 ºC. Till faktakunskap räknas all informativ kunskap.

Förståelsekunskap är en kvalitativ kunskap. Ett fenomen kan förstås på olika sätt. Man kan
inte förstå mer eller mindre, däremot kan alla förstå på olika kvalitativt sätt. Ett exempel är att
vi vet att snön smälter när det blir varmt på våren. Djupet i den förståelsen kan variera, men
oavsett djup är detta en förståelsekunskap baserad på faktakunskap.

Färdighetskunskap är när vi vet hur något ska göras och dessutom klarar av att göra det. Fär-
dighet är egentligen praktisk förståelsekunskap.

Förtrogenhetskunskap är den del som ofta kallas för bakgrundskunskap eller tyst kunskap och
är ofta förknippad med kunskap vi fått via våra sinnen. Vi luktar, ser, känner och gör utifrån
detta en bedömning på vad som komma skall. Till viss del baseras denna kunskapsform på det
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vi i dagligt tal kallar intuition och vi använder den bl a när vi ska göra bedömningar och
avvägningar (Skolverket, 1994).

När man betraktar de olika kunskapsformerna ser man vilket mångfald i uttryck för kunskap
det egentligen finns. Dessa går naturligtvis hela tiden in i varandra och finns egentligen inte
var för sig. ”Alla fyra formerna finns inom alla kunskapsområden, men betoningen av de
olika formerna kan se olika ut inom olika områden och mellan olika personer”  (Skolverket,
1994, s 33).

Naturvetenskap och samhällsutveckling

Det är förändringar i samhället som i slutänden styr skolans uppgift som kunskapskälla. I
skolan speglas samhället och när samhällsutvecklingen går framåt måste skolan också förnya
och förändra sin undervisning. Problemet i dag är att utvecklingen går så fort att skolan inte
hinner med. ”Den värld våra barn ska leva i förändras fyra gånger snabbare än våra skolor”
(Dryden & Vos, 1994, s 98).

Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998), ska all undervisning förbereda eleverna så
att de aktivt kan deltaga i samhällslivet. Vad beträffar ämnet kemi gäller specifikt att
”Kunskaper i kemi är en viktig förutsättning för det moderna samhällets produktion, miljöar-
bete och hälsovård”  (Skolverket, 2000).

Naturvetenskaplig undervisning

Den naturvetenskapliga undervisningen ligger i ett samhälle som ständigt genomgår
förändring och utveckling. Skolan följer, så gott det går, med i den utvecklingen vilket leder
till att dess mål ändras. I takt med att målen förändras och kraven på kunskap hos eleverna
ökar, så ökar också svårighetsgraden och mängden kunskap som de måste få med sig när de
avslutar grundskolan (Andersson, 1989).

Vidare betonar Andersson (1989) också sambandet mellan förståelse, tillämpning och sam-
manhang i undervisningen. Han framhåller det kreativa tänkandet inom naturvetenskapen och
anser att eleverna lär sig bäst genom att testa och undersöka och därigenom försöka förstå vad
som händer.

Skolans naturvetenskapliga undervisning måste ha som mål att väcka ett intresse för ämnet
och att avdramatisera detta. Som det är i dagsläget uppfattas naturvetenskap (i huvudsak kemi
och fysik) ofta som lite abstrakt (Persson, 2000).

Det är ett känt faktum att fysik och kemi, som enligt tidigare läroplaner introducerades först
på högstadiet, uppfattades som spännande ämnen i sjuan. Redan i åttan dalade de på elever-
nas topplistor för att i nian inta de två bottenplatserna. (Persson, 2000, s 66)

Vad beror då detta på? Problemet kan förklaras med att motivationen till inlärning styrs av
förståelsen. Då man upplever förståelse ger det en behaglig känsla av upprymdhet och man
vill lära sig mer. Det ger en positiv inställning till ämnet och ökad inlärningsmotivation. Brist
på förståelse leder däremot ofta till ovilja, passivitet och kanske även frustration. När något
känns svårt upplever man det ofta som tråkigt (Thorén, 1999).
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Under det senaste århundradet har omfattande forskning om barns tänkande och utveckling
genomförts. En av de främsta forskarna var Jean Piaget (1896-1980). Han menade att männi-
skan i sitt tänkande alltid strävar efter att förstå omgivningen och vara i jämvikt med den. När
den balansen störs vill vi återställa ordningen och gör det genom att söka ny kunskap. Enligt
Piaget innebär förståelse i förlängningen en förändring mot ett mer kvalitativt tänkande (An-
dersson, 1989).

Ämnet kemi

”Experimentellt arbete är inte utan vidare bearbetande arbete” . (Dahlstrand, 1982, s 34) För
att påvisa detta ges ett exempel där läraren visar ett experiment i kemi och sedan reder ut det.
Då utför inte eleverna något bearbetande arbete. Om läraren istället visar försöket men låter
eleverna reda ut vad som händer och varför, blir deras arbete bearbetande. För att ytterligare
belysa vad han menar tar Dahlstrand upp ett annat exempel. Den här gången får eleverna ut-
föra experimentet. De läser sedan i sin lärobok som sammanfattar vad de förväntas komma
fram till med undersökningen. Detta elevarbete är experimentellt men inte alls bearbetande.
”Sådan undervisning tränar eleverna att manipulera, inte att tänka.”  (Dahlstrand, 1982, s 34)

Dahlstrand (1984) betonar att eleverna genom experimentellt arbete fördjupar, och framför
allt ökar, sina kunskaper i ämnet. Han framhåller även vikten av att undervisningen i kemi
inte blir alltför teoretisk och därigenom besvärlig och tråkig. Tyngdpunkten ska, enligt förfat-
taren, läggas på den praktiska förståelsen.

I boken Handbok för kemilärare betonar författaren Ann-Marie Uvebrant vikten av att ha ro-
ligt när man ska lära sig ämnet kemi. En prioriteringsordning för kemiundervisningen kan se
ut enligt följande:

- Elevernas intresse skall väckas och hållas vid liv. Kemi måste vara roligt och spännande.
Nyfikenheten stimuleras av experimenterande och självförtroendet bevaras genom att teori-
kraven introduceras sent och ökar i lagom takt.

- Undervisningen bör tydligt visa vad kemistudier innebär. Elever skall veta vad de väljer
när de beslutar sig i årskurs nio. I dessa tider av brist på naturvetare vill jag naturligtvis
kunna uppmuntra till vidare studier i naturvetenskap.

- Grunden skall vara tillräckligt solid inför gymnasiet. Det är inte vår uppgift att ha gymna-
siekurser i tankarna, men i praktiken byter elever program därför att de tycker att de har för
dåliga baskunskaper.

- Utvecklig och arbetsglädje för egen del är en förutsättning för en bra undervisning. Det
betyder för mig en öppenhet för idéer, en beredskap att prova spontana förslag och en strä-
van att anpassa undervisningen till olika elevgrupper (Uvebrant, 1997, s 2).

Uvebrant (1997) tar i sin bok upp den modell hon själv använder sig av i sin kemiundervis-
ning och som hela tiden utgår ifrån elevgruppens förutsättningar. Hon betonar vikten av att
man som lärare måste vara flexibel. Vidare menar författaren att läroböcker ibland har en
förmåga att bestämma svårighetsgraden på undervisningen, samt att de också kan hämma
intresset för ämnet. Verkar det för svårt kan det vara besvärligare för eleverna att ta det till
sig. ”Säkert är att svår boktext skrämmer fler elever än vi som vana bokläsare kanske kan
föreställa oss”  (Uvebrant, 1997, s 2).
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Författaren baserar sitt arbete med eleverna på deras förståelse, insikt och försök. Hon resone-
rar med eleverna så att de tillsammans kommer fram till en lösning på problemen. Personligen
menar Uvebrant att detta är den arbetsmetod som ger eleverna mest förståelse för ämnet kemi
och kemiska processer.

Hon anser själv att hennes arbetsmetoder fungerar. Fler elever från den grundskola där hon
arbetar söker sig, enligt författaren, till det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet efter
det att det ”nya”  arbetssättet införts – och det måste anses som ett lyckat resultat (Uvebrant,
1997).

No-lärarna hos oss har länge klagat över att alltför få elever väljer naturvetenskapligt pro-
gram på gymnasiet. Idag tycks trenden ha vänt (Uvebrant, 1997, s 2).

Syfte

Att genom ett laborativt, utforskande arbetssätt försöka öka elevernas intresse för, och kun-
skap i, ämnet kemi.

Metod

I mitt utvecklingsarbete har jag studerat hur elevernas intresse och lärande påverkas när deras
studier baseras på ett laborativt och undersökande arbetssätt i ämnet kemi.

Min undersökning har haft en kvantitativ karaktär (Patel & Davidsson, 1998) och genomför-
des genom att eleverna under arbetets gång skrev veckoreflektioner, gjorde ett prov samt ut-
värderade arbetssättet med en enkät.

Dagbok

Alla elever i klassen har fått skriva ner sina personliga tankar och reflektioner beträffande
arbetssätt, inlärningsgrad osv. i en dagbok (Patel & Davidsson, 1998) som jag i fortsättningen
kallar reflektionsbok. Där hade jag skrivit in tre frågor (bilaga 1) som de, varje gång de skrev,
skulle besvara så utförligt som möjligt. Utöver svaren på frågorna hade de även möjligheten
att skriva och berätta om problem och funderingar som uppkommit under veckan som gått.
Jag har sedan, varje vecka, samlat in deras böcker och skrivit in svar på de frågor som har
uppkommit. Dessutom har jag hela tiden försökt stödja varje elev i deras individuella inlär-
ning genom att också skriva några uppmuntrande ord. Jag ville genom denna kommunikation
att eleverna skulle känna att de fick respons på det som de skrivit och dessutom försökte jag
uppnå en öppen dialog med varje enskild elev. Detta för att på alla sätt hjälpa dem i deras
kunskapssökande. Varje måndag startade vi med att eleverna fick läsa det jag skrivit åt dem i
deras reflektionsböcker.

Att de inte behöver skriva i dagboken efter varje lektion, anser jag ger bättre och mer uttöm-
mande svar. Om min undersökning kräver för mycket ”extraarbete”  av eleverna kan validite-
ten (tillförlitligheten) i materialet bli lidande.
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När vi ber individen föra dagbok, innebär det oftast att individen måste prestera något vid ett
flertal tillfällen. Kvaliteten på den information vi erhåller via dagböcker beror, liksom vid
andra tekniker, på individernas villighet att bidra med information. Vi måste alltså försäkra
oss om att vi inte begär för mycket av dem (Patel & Davidsson, 1998, s 57-58).

Att försöka göra en sammanställning utifrån alla elevers reflektionsböcker hade kraftigt
försvårat mitt arbete pga alltför stort bearbetningsmaterial. Därför valde jag att placera alla
elevers reflektionsböcker i en hög, varifrån jag sedan helt slumpmässigt plockade ut fem
böcker. Dessa fick sedan utgöra mitt underlag då det gäller resultatet från denna del av
undersökningen. Eleverna som skrivit i böckerna betecknas elev A, B, C, D samt E.

Prov

När den del av kemiundervisningen som skulle behandlas var avklarad, avslutades avsnittet
med ett prov (bilaga 2). Detta för att på ett okomplicerat sätt få ett värde på om elevernas
kunskap i ämnet förändras om intresset ökar. Provet konstruerades så att den största vikten
lades på frågeställningar utifrån de laborationer som eleverna utfört. Dessutom användes
skolans lokala betygskriterier (bilaga 3:4) som underlag. Därigenom kunde jag se att provet
låg på rätt svårighetsnivå samt att elevernas kunskap inom kursavsnittet motsvarade det som
skolan ansåg viktigt.

För att kunna bedöma om klassens resultat förändrats med ett till största delen laborativt
arbetssätt, valde jag att jämföra klassens provresultat med resultatet på ett annat prov i kemi
som de gjort under hösten 2002 (resultat, se tabell 1). Till det provet hade eleverna arbetat i
grupper med olika delar av kapitlet kol och kolväten. Arbetssättet var grupparbete med
faktainsamling och redovisning inför klassen. Avsnittet avslutades med ett prov. Då eleverna
under det avsnittet studerade enbart teoretiskt utan laborativa inslag, anser jag att det provet
utgör ett, för min undersökning, utmärkt jämförelsematerial. Jag och en kurskamrat
genomförde dessutom detta arbete i den aktuella klassen, och det var också vi som
konstruerade provet. Detta anser jag än mer stödjer mitt val att använda mig av jämförelsen
enligt ovan.

Enkät

Vid utvecklingsarbetets slut fick eleverna besvara en enkät (bilaga 4). Jag använde mig av
enkäter eftersom svaren är skriftliga och därav underlättas sammanställningen (Holme &
Solvang, 1997). När enkätundersökningar används måste eleverna först informeras om deras
svar kommer att behandlas som anonyma eller konfidentiella (Patel & Davidsson, 1998). I
mitt arbete har jag använt anonyma enkätsvar, vilket enligt Patel & Davidsson innebär att det
inte får finnas någon möjlighet att identifiera vem som skrivit vilken enkät. Vad min
undersökning beträffar så saknar den enskilde elevens svar betydelse eftersom jag arbetar med
klassen som helhet.

I enkäten använde jag mig av frågor med fasta svarsalternativ som ska ge en helt strukturerad
enkätundersökning med hög standardiseringsgrad (Patel & Davidsson, 1998). Jag valde fasta
svarsalternativ för att underlätta sammanställningen eftersom min undersökning gjordes i hel-
klass.
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Försökspersoner

Undersökningen utfördes i en klass med 21 elever i år 8.

Bortfall

En elev hade precis börjat i den aktuella klassen. Denne har varken deltagit i lektioner, prov
eller svarat på enkäten. Eftersom eleven inte heller fanns med i klassen då jämförelseprovet
gjordes, har jag valt att i undersökningen helt bortse från denne. I mitt utvecklingsarbete
kommer därav klassen fortsättningsvis att bestå av 20 elever. Den aktuella eleven är därför
inte med i förteckningen över bortfall enligt nedan.

Veckoreflektioner: En av eleverna, elev A, var frånvarande vid det sista reflektionstillfället.

Prov: Fyra elever var frånvarande vid provtillfället.

Enkät: Två elever var frånvarande.

Genomförande

Tidsplan för  genomförande av examensarbete

De olika momenten av examensarbetet är genomförda enligt följande:

Färdigställande av PM Hösten 2001

Färdigställande av bakgrund, syfte, metod Våren 2002

Genomförandet i den aktuella klassen Våren 2003

Färdigställd rapport Våren 2003

Genomförande av utvecklingsarbete

Ämnesområdet var syror, baser och salter och tidsbegränsningen på arbetet var fyra veckor.
All undervisning genomfördes i helklass. De hade 6 lektioner i veckan om vardera 40 min,
och dessa var fördelade på 4 dagar. Min praktikhandledare och jag delade in eleverna i
grupper med 2-3 elever i varje grupp. Eleverna arbetade i samma grupper vid samtliga labora-
tionstillfällen. Under laborationerna använde eleverna inga böcker utan fick diskutera och
resonera sig fram till de svar som de ansåg var korrekta. Någon gång varje vecka diskuterade
jag laborationen med eleverna, och vi kom då gemensamt fram till vad det egentligen var som
hände. Under dessa diskussioner kunde de självklart också använda boken som stöd. När de
fick tid över vid laborationstillfällena arbetade de med instuderingsfrågor. Detta för att de
aldrig skulle behöva sitta sysslolösa när de blev klara med de laborationer som skulle utföras
under den lektionen. Samtidigt ville jag att instuderingsfrågorna skulle hjälpa dem att få en
ökad förståelse för de kapitel som vi arbetade med.
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Veckoplaner ing

v. 6

Den första lektionen inleddes med att jag presenterade arbetet för eleverna. Eftersom jag
kände eleverna sedan min förra praktikperiod HT-02, så kunde jag starta upp arbetet med
klassen direkt. Arbetet inleddes med att jag delade ut det arbetshäfte (bilaga 3) som vi skulle
arbeta med. Häftet bestod av planering, laborationsföreskrifter, betygskriterier, laborationer
samt instuderingsfrågor. Vi tittade gemensamt på planeringen för de fyra veckor som vi hade
till vårt förfogande. Eleverna indelades även i de förutbestämda grupperna. När det gäller la-
borationerna så betonade jag vikten av förståelse samt diskussion inom gruppen. Därefter
startade jag upp arbetet med en kort repetition av bl a atomer, joner osv. Detta för att hjälpa
eleverna att komma igång. Under första lektionen gick jag också kortfattat igenom de teore-
tiska grunderna i det aktuella avsnittet. Lektionen avslutades med en genomgång av de labo-
rationsföreskrifter som gäller i kemisalen.

Under resterande vecka arbetade eleverna med olika laborationer.

Veckan avslutades med att de för första gången fick skriva i reflektionsboken och besvara
frågorna (bilaga 1).

v. 7 - 8

Den första lektionen under resp. vecka fick eleverna läsa vad jag skrivit i deras reflektions-
böcker. Veckorna i övrigt bestod till största delen av laborativt arbete varvat med korta sam-
manfattande diskussioner utifrån de laborationer som eleverna dittills arbetat med. Jag hade
även någon kort genomgång. Under den sista lektionen varje vecka skrev eleverna återigen i
sina reflektionsböcker.

v. 9

Startade med att eleverna fick läsa det jag skrivit i reflektionsböckerna. Därefter ägnades lek-
tionerna åt repetition och sammanfattning. Detta för att eleverna skulle få en chans att ställa
frågor och få svar på ev. funderingar rörande kursavsnittet inför det stundande provet. Provet
(bilaga 2) genomfördes och de fick tillbaka det på den sista lektionen. Detta för att jag ville att
de skulle veta sitt provresultat när vi sedan avslutade arbetet med att de fick fylla i en enkät
(bilaga 5).

Resultat

Reflektionsböcker

Elevernas svar på frågorna vecka för vecka (frågor, se bilaga 1) samt andra kommentarer som
de skrivit redovisas här ordagrant.
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v. 6

Elev A

1. Arbetet har funkat bra. Varför? För att jag har arbetat bra säger vi.
2. Jag tycker det är jättekul! Speciellt med labbarna. Man får göra något roligt samtidigt som

man lär sig nya saker.
3. Har lärt mig om joner, hur det funkar med elektronerna som förs över bl a. Och så har jag

lärt mig SIV-regeln. Det är skojj det här!!!

Elev B

1. Det har gått jättebra och det har varit jättekul.
2. Det är jättekul! Jag vill ha fler labbar!
3. Jag har lärt mig SIV-regeln bl a, Syra I Vatten! Jag har lärt mig för att jag har lyssnat och

jobbat.

Elev C

1. Det har funka bra, jag har jobbat rätt okej tror jag? Varför? För att det har varit kul.
2. Det är kul för att kemi är kul!
3. Allt möjligt! Hur? Har ingen aning? Jobbat på lektionerna!?

Elev D

1. Bra, tycker jag . Som vanligt… Fått mycket gjort.
2. Kul med labbarna. Frågorna är inte lika bra som att gå igenom på tavlan. Labbarna är kul

därför att det ”händer”  grejer. Tycker att man lär sig lättare när man går igenom på tavlan,
men frågorna kan vara ett bra komplement.

3. Att syra och basiska grejer fräter. Frågorna och Carina har man lärt sig det av.

Elev E

1. Bra, det har varit roligt att arbeta. Men det som har varit tråkigt är att sitta i klassrummet
med allt det tråkiga.

2. Bra, men det är svårt att förstå.
3. Jag har lärt mig att pH 7 är neutral, under 7 = surt och över 7 = basiskt och lite annat

minns inte allt, men jag börjar förstå.
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v. 7

Elev A

1. Jag tycker att arbetet har fungerat bra (igen). Jag vet inte varför men det känns som att det
har funkat bra!

2. Det är fortfarande lika roligt att arbeta så här. Och det är bra med frågorna för jag tycker
att jag lär mig mycket av det.

3. Har lärt mig att inte alltid lita på mitt smak/luktsinne. Och massa annat från labbarna och
frågorna.

Elev B

1. Det har funkat jättebra! För att jag har lärt mig saker…
2. Jag tycker att det har varit skitskojj…helst att labba…
3.  Jag har lärt mig mer om kemiska beteckningar och syror! Jag har lärt mig av att läsa or-

dentligt och lyssna.

Elev C

1. Njaa! INTE så bra. Har varit så trött den här veckan.
2. Det är bra. Man får nog med hjälp och man förstår!
3. Allt möjligt igen! Jobbat och lyssnat!

Elev D

1. Hyfsat, inte perfekt. Har blivit lite för mycket prat.
2. Fortfarande kul med labbarna. Frågorna blir bättre efter ett tag.
3. Lärt mig väldigt mycket om vad som händer med syror i vatten.

Elev E

1. Det har varit bra, har inte behövt vara så mycket teori så man har ju haft lite roligt på lek-
tionerna.

2. Jag gillar att arbeta så här för att sitta i klassrummet och bara svara på frågor är tråkigt.
3. Jag har lärt mig att man kan lura smaklökarna så att en sur lösning blir söt i smaken fast

det ändå är en syra. Och alla formlerna man skulle kunna. Jag har lärt mig det genom att
göra det själv för att det är ett lättare sätt att lära sig på.
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v. 8

Elev A

Eleven var frånvarande. Se bortfall.

Elev B

1. Det har funkat lite sämre tror jag , men ändå bra.
2. Det är skitkul att jobba så här. Älskar kemi! För att vi får labba så klart! (Har jag ju redan

sagt…).
3. Jag har lärt mig mer om syror och baser, och jag vill lära mig ännu mer!

Elev C

1. Den här veckan har jag jobbat bra eller hur? För att det är kul att jobba med kemi.
2. Jag tycker det är ett bra arbetssätt när man arbetar i grupper. Det bara är så!
3. Jag har lärt mig mycket. Hur? Pluggat och varit på lektionerna! Eller hur Carina?

Elev D

1. Dåligt, blivit mycket prat och tjafs.
2. Bra, kul med labbarna.
3. Inte så mycket.

Elev E

1. Arbetet har varit bra fast jag bara har varit med 1 lektion.
2. Jag tycker det är bra.
3. Jag har lärt mig det där om neutralisation. HCl + NaOH ger Na+ + Cl- + H2O.
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Provet

Klassens resultat på kemiprovet ht-02 samt provresultatet på avsnittet syror, baser och salter
redovisas i tabell 1 resp. 2 enligt nedan.

Tabell 1. Klassens provresultat på kapitlet kol och kolväten från ht-02, fördelat på betygs-
gränserna.

Betyg: IG G VG MVG

Elevernas provresultat: 9 st 8 st 2 st 1 st

Av tabell 1 kan utläsas att nästan hälften av eleverna inte blev godkända på provet.

Tabell 2. Klassens provresultat på kapitlet syror, baser och salter, fördelat på betygsgränserna.

Betyg: IG G VG MVG

Elevernas provresultat: 5 st 2 st 6 st 3 st

Som framgår av tabell 2 så är det flest elever som har fått VG, men betygsspridningen i
klassen är stor.

Enkäten

I enkäten (bilaga 4) gav jag instruktioner att de bara skulle markera 1 svarsalternativ/fråga. På
fråga 5 kunde de markera flera alternativ.

Fråga 1: Har ditt intresse för ämnet kemi förändrats under det här lektionsavsnittet?

Tabell 3. Enkätfråga 1.

Svarsalternativ: Ja Nej

Antal svar : 15 3

I tabell 3 kan utläsas att en klart övervägande del anser att deras intresse för kemi har föränd-
rats.
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Fråga 2: Hur har ditt intresse förändrats? (Besvaras endast om du svarat ja på fråga 1)

Tabell 4. Enkätfråga 2.

Svarsalternativ: Mkt roligare
nu

Roligare nu Tråkigare nu Mkt tråkigare
nu

Antal svar : 7 8 - -

Tabell 4 visar att alla elever som upplevt att deras intresse förändrats anser att förändringen
skett till det positiva.

Fråga 3: Hur har det laborativa arbetssättet passat för just dig?

Tabell 5.  Enkätfråga 3.

Svarsalternativ: Mkt bra Bra Dåligt Mkt dåligt

Antal svar : 9 8 - 1

Från tabell 5 kan man utläsa att hela klassen, bortsett från en elev, anser att det laborativa
arbetssättet passar för just dem.

Fråga 4: Tror du att ett laborativt arbetssätt är bra för din egen inlärning?

Tabell 6. Enkätfråga 4.

Svarsalternativ: Ja Nej Vet ej

Antal svar : 13 - 5

I tabell 6 kan utläsas att majoriteten av klassen anser att det laborativa arbetssättet är bra för
deras inlärning. Fem elever var osäkra. Ingen elev svarade nej på frågan.

Fråga 5: Hur lär du dig kemi bäst?

Tabell 7. Enkätfråga 5.

Svarsalternativ: Skr iva
laborations-
rapporter

Svara på
instuder ings-

frågor

Ha
genom-
gångar

Läsa själv
i boken

Göra
laborationer

Antal svar : 8 10 13 6 14

Av tabell 7 framgår att många elever valt fler än ett svarsalternativ. De arbetssätt som just
dessa elever trivs bäst med är att göra laborationer, ha genomgångar och arbeta med instude-
ringsfrågor.
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Diskussion

Reliabilitet och validitet

För god reliabilitet, dvs tillförlitlighet, krävs att undersökningen baseras på en kombination av
flera olika mätmetoder. För hög reliabilitet krävs också hög validitet. Validitet anger hur bra
undersökningarna mäter det som avses med utvecklingsarbetet (Patel & Davidsson, 1998).

Jag har i huvudsak valt att använda mig av ”statistiska bearbetnings- och analysmetoder”
(Patel & Davidsson, 1998, s. 12), vilket ger mitt utvecklingsarbete en kvantitativ karaktär. När
det gäller reflektionsböckerna så är den undersökningen både kvantitativ och kvalitativ. Detta
för att jag specificerade frågeställningarna, samtidigt som jag ville att eleverna själva skulle
svara så fritt som möjligt på dessa.

”Det kan ju vara så att vi har ett problem där vi vill få individernas egna beskrivningar men
kring områden som vi själva har bestämt”  (Patel & Davidsson, 1998, s. 59).

 ”Naturligtvis finns det preciserade problem som befinner sig någonstans mellan dessa två
typer och som kräver både kvantitativ och kvalitativ bearbetning”  (Patel & Davidsson, 1998,
s. 59).

 ”De båda inriktningarna framställs ofta som om de är helt oförenliga, vilket knappast är
fallet i praktiskt forskningsarbete”  (Patel & Davidsson, 1998, s. 12).

Jag anser att mitt utvecklingsarbete har förhållandevis god reliabilitet. Detta för att jag arbetat
med sk. triangulering, dvs. använt tre olika undersökningsmetoder för att mäta samma sak. Då
det gäller validiteten så tycker jag att den är relativt hög i mitt arbete. Jag anser att jag fått
svar på de frågor som jag avsett att undersöka.

Resultatdiskussion

Den klass jag arbetat med under mitt utvecklingsarbete är en relativt svag klass. Flera elever
har sociala, emotionella och/eller rent utvecklingsmässiga problem. Provresultaten brukar, då
man ser på klassen som helhet, vara relativt låga. Det är inte ovanligt att så många som 50 %
inte klarar gränsen för godkänt. Detta kan man också se på det tidigare provet (se tabell 1).
Flera elever har svårigheter att följa med i undervisningen, och några har svårigheter att klara
rent teoretisk faktainsamling. Som jag ser det så kan resultatet av min undersökning ha
påverkats av att jag gjort utvecklingsarbetet i just denna klass. Detta pga. att svaga elever
kanske gynnas extra mycket av en praktisk arbetsform jämfört med en teoretisk. Som jag ser
det så påverkades troligen mina mätresultat i en positiv riktning pga. detta, dvs. i just den här
klass kanske utslaget blev större än i en klass där svårigheterna enligt ovan är mindre
frekventa.

När det gäller reflektionsböckerna anser jag mig direkt kunna utläsa att det laborativa arbetet
varit uppskattat. Eleverna visar i sina svar att de verkligen trivs med arbetssättet och det
formligen sprudlar av nyfikenhet och lust att lära. Detta anser jag på alla sätt styrker mitt syfte
då det gäller intresset för ämnet. Jag kan däremot inte utifrån reflektionsböckerna fastslå om
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det ökade intresset bara gäller för just detta avsnitt, eller om mitt arbete gett upphov till någon
bestående förändring.

Beträffande frågan hur de har lärt sig, kan jag utläsa att eleverna anser att de lärt sig genom att
lyssna, arbeta på lektionerna, göra instuderingsfrågor, läsa, göra laborationer osv. De har
räknat upp flera olika metoder, och varje elev har i sina svar angett minst två av de olika in-
lärningsvarianterna. Jag anser att detta speglar den individuella inlärning som vi alla har. Det
finns ingen generell inlärningsmetod som passar alla, och det måste vi som pedagoger komma
ihåg. Som jag nämnt tidigare finns det flera olika kunskapsformer som hela tiden går in i var-
andra. Vilken inverkan varje kunskapsform har på vår egen inlärning varierar kraftigt från
individ till individ (Skolverket, 1994).

I reflektionsböckerna valde jag att, varje vecka, kommentera elevernas svar samt deras
arbete/arbetsinsats. Detta för att jag ville uppnå en så öppen kommunikation med varje elev
som jag bara kunde. Nu när arbetet är utfört inser jag att mina kommentarer både kan ha
påverkat elevernas intresse för ämnet, samt indirekt också deras provresultat. Min avsikt var
att försöka uppmuntra dem och stötta dem i deras arbete, och det kanske har lett till att de har
lagt ner extra mycket tid på att t ex läsa till provet. Om mina uppmuntrande ord gett upphov
till detta så är det självklart positivt för eleverna, men det kan också vara en felkälla i mitt
utvecklingsarbete.

Av provresultatet kan jag direkt se att klassens gemensamma resultat blivit markant bättre på
detta prov jämfört med provet från ht-02. Jag kan dock inte bortse från de fyra elever som var
frånvarande vid provtillfället. Möjligheten finns att dessa elever skulle ha misslyckats med
provet om de hade skrivit det vid provtillfället, vilket självklart skulle ha sänkt klassens
resultat. Trots detta tycker jag mig med säkerhet kunna fastslå att resultatet på detta prov är
bättre än de resultat som klassen tidigare visat. Detta blir uppenbart när jag undersöker hur
många elever som fick resp. betyg på detta prov jämfört med provet från ht-02. Då det gäller
provet på syror, baser och salter så är det tre elever som fått betyget MVG, sex stycken som
fått VG samt två elever som fick G. På provet från HT-02 fick en elev betyget MVG, två
elever fick VG och åtta fick betyget G. Jag anser att jämförelsen av dessa resultat helt klart
styrker mitt resonemang, och att jag därav kan dra slutsatsen att jag uppfyllt mitt syfte
beträffande ökad kunskap hos eleverna i ämnet kemi.

Enkäten gav ett, som jag anser, överväldigande resultat utifrån det syfte som är basen i mitt
utvecklingsarbete. Detta resultat stämmer också bra överens med det empiristiska tankesättet
att ”…all kunskap kommer från erfarenheten”  (Andersson, 1989) som jag behandlat tidigare.
Vad gäller enkätsvaren så anser 15 av 18 elever att intresset för ämnet kemi har förändrats till
det bättre under mitt utvecklingsarbete. Endast en elev anser att det laborativa arbetssättet inte
passar just honom/henne. De övriga är av åsikten att det passat dem bra eller mycket bra. När
det gäller elevernas inlärning så var det ingen som ansåg att ett laborativt arbete inte var bra
för dem. Däremot var det fem stycken som inte riktigt visste om det är bra för dem eller inte.
Detta anser jag är fullt förståeligt eftersom mitt utvecklingsarbete endast pågick i fyra veckor.
Eleverna har bara precis fått känna på den arbetsform som jag introducerade. De har självklart
under tidigare lektionsavsnitt arbetat laborativt till viss del, men aldrig så markant som under
den här perioden. För att kunna ta ställning till den frågan behöver säkert en del av eleverna
längre tid på sig.

I övrigt då det gäller enkäten så ville jag få fram deras åsikt om hur de helst vill arbeta. Jag
känner att frågan bara ligger i gränstrakten till mitt syfte, men anser ändå att den är relevant i
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sammanhanget. Utifrån svaren där kan jag utläsa att många elever trivs med ett varierat ar-
betssätt, och det är också något som jag tror är viktigt. Det går inte att utesluta det ena eller
det andra arbetssättet om man vill uppnå ett bra resultat. Jag kan också se att 2/3 anser att la-
borationer är en ingrediens som de vill ska finnas i deras egna inlärningsmodeller.

När det gäller mina mätmetoder anser jag att de fallit väl ut. Syftet med mitt utvecklingsarbete
var att genom ett laborativt arbetssätt försöka få eleverna att bli mer intresserade av kemi. Den
teorin anser jag att min undersökning styrker. Då det gäller att undersöka om eleverna genom
ett laborativt arbete också skulle lära sig mer, anser jag även där att syftet är uppnått. Eleverna
lär sig mer genom laborativt arbete. Den tanken stöds också av uttrycket ”Learning by doing”
som Dewey (1998) myntade.

Laborativt arbete – i praktiken

Jag anser att ett laborativt arbetssätt är att föredra då det gäller naturvetenskapliga ämnen i
stort. Detta anser jag mig också finna stöd för i mitt utvecklingsarbete. Däremot inte sagt att
vanlig traditionell undervisning helt ska förkastas. Det ena behöver inte förta det andra, och
eleverna behöver ha en viss teoretisk bakgrund för att det laborativa arbetet ska leda till
förståelse och kunskapsinhämtning. Detta styrks också av elevernas svar på fråga 5 (se
tabell 7) i enkäten (bilaga 4).

Att eleverna trivs med ett laborativt arbetssätt ställer jag personligen utom tvivel. Också detta
anser jag att min undersökning visar. De tycker om när det händer saker och när de själva
visuellt kan registrera händelseförloppet.

När det gäller lärarrollen så ställer den laborativa undervisningen stora krav på oss som lärare.
Vi måste klara av att se till att eleverna lär sig samtidigt som de arbetar praktiskt, och det är
ingen lätt uppgift. Laborationer kan lätt uppfattas som bara ” roliga” , dvs. den kun-
skapsinhämtande delen av undervisningen försvinner. Kvar blir laborationer som roar våra
elever utan att de egentligen lär sig något. Detta stämmer överens med det Dahlstrand (1982)
anser om laborativt arbete. Han är mycket positiv till arbetsformen, men betonar vikten av att
det sker på ett för de eleverna lämpligt sätt. Att eleverna tycker om att utföra laborationer
behöver för den skull inte innebära att eleverna bearbetar det som händer och tar det till sig.
Det är därför viktigt att vi som pedagoger är uppmärksamma och flexibla i vår lärarroll. När
behovet av att ändra undervisningsform uppkommer så måste vi göra det. Flexibilitet anser
jag är nyckeln till en lyckad undervisning, och för att detta ska lyckas krävs det som sagt en
hel del av oss som lärare. Mina tankar får stöd i Handbok för kemilärare (Uvebrant, 1997).
Där menar författaren att just flexibilitet är av största vikt för att elevernas individuella
inlärning ska ske på ett för dem lämpligt sätt.

Ute i skolorna är förutsättningarna för laborativt arbete väldigt olika. En del skolor har bra
laborationslokaler och mycket utrustning, medan andra kanske mer eller mindre saknar båda
dessa bitar. I de skolor där förutsättningarna finns kanske det är relativt lätt att få den labora-
tiva verksamheten att fungera, men hur ska man göra på de skolor där förutsättningarna sak-
nas? Enligt min uppfattning så kan man i stort sett alltid utföra laborationer. Det krävs oftast
ingen speciell utrustning för att utföra enkla och beskrivande experiment. I kemi anser jag att
man klarar sig relativt långt med vanliga hushållsprodukter. Just kopplingen till vardagen och
livet utanför skolan tycker jag är viktiga beståndsdelar i vår undervisning. Eleverna blir mer
intresserade och uppmärksamma när vi pratar om sådant som de känner till och har träffat på
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tidigare. Detta spontana intresse måste vi som pedagoger se till att fånga upp och använda oss
av. Om vi inte klarar av att väcka elevernas intresse och nyfikenhet så spelar det ingen roll
vilka arbetssätt vi använder – eleverna kommer ändå inte att lära sig speciellt mycket.

For tsatt forskning

För att arbeta vidare med denna undersökning vore det intressant att introducera det labora-
tiva, utforskande arbetssättet i tidig skolålder, kanske redan i år 1. Eleverna skulle då under i
stort sett hela skoltiden använda sig av den laborativa arbetsmetoden och därav få en
förtrogenhet och rutin för den undervisningsmodellen. Det skulle vara givande att följa en
sådan klass genom skolåren och se hur det laborativa arbetssättet påverkar inlärningen och
intresset för ämnet. Dessutom vore det intressant att jämföra intresse och kunskap rörande
ämnet kemi hos klassen som jag arbetat med nu kontra en klass som använt arbetssättet under
en längre tid.

Mitt utvecklingsarbete har verkligen gett mig mersmak då det gäller laborativt baserad under-
visning, och jag kommer säkert i framtiden att spinna vidare på de resultat som jag kommit
fram till i mitt arbete. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att göra om samma undersökning
igen, men då över längre tid. Nu gjorde jag mitt utvecklingsarbete under fyra veckor – och det
är alldeles för kort tid egentligen för att jag ska kunna säga att jag fått ett vetenskapligt
hållbart resultat.
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Bilaga 1

Frågor  till dagboken

1. Hur har arbetet på kemilektionerna fungerat för just dig denna vecka?
Varför? Motivera!

2. Vad tycker du om att arbeta så här?
Varför? Motivera!

3. Vad har du lärt dig?
Hur har du lärt dig det?
Motivera!
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Namn:__________________________
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Kemi; Syror , baser  och salter

PLANERING för  v. 6 - 9

v. 6 Måndag: Genomgång.

Tisdag: Laboration.

Onsdag: Laboration & instuderingsfrågor 1.

Torsdag: Laboration & veckoreflektion.

v. 7 Måndag: Ledigt!

Tisdag: Laboration & genomgång.

Onsdag: Laboration.

Torsdag: Laboration & veckoreflektion.

v. 8 Måndag: Laboration.

Tisdag: Friluftsdag!

Onsdag: Laboration & genomgång.

Torsdag: Laboration & veckoreflektion.

v. 9 Måndag: Repetition.

Tisdag: Repetition.

Onsdag: Prov: Syror, baser & salter. Sid. 66-85 och sid. 158-170 i

boken +  de laborationer som vi gjort samt instuderings-

frågorna.

Torsdag: Genomgång av provet, veckoreflektion & enkät.

För  alla lektionstillfällen gäller  att då ni är klara med den dagens uppgifter så

arbetar ni med instuderingsfrågorna som finns i detta häfte.

/Carina
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Laborationsföreskr ifter

1. Inga ytterkläder (jackor, mössor, vantar osv.) i klassrummet.

2. Använd alltid skyddsrock!

3. Skyddsglasögon måste användas när det står så i lab. instruktionen.

4. Följ alltid er lab. instruktion! Eftersom vi hanterar syror och baser

är det stor risk för frätskador om ämnena blandas på ett felaktigt

sätt.

5. SIV-regeln! Syra I Vatten! Använd alltid när ni hanterar syror!

6. OM ni bryter mot någon av reglerna ovan eller om ni på annat sätt

uppträder oansvarligt  UT DIREKT! Här finns ingen marginal

för tillsägelser!
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Betygskr iter ierna i kemi för  arbetsområdet syror , baser  och salter

För  godkänt ska eleven:
• Känna till syror och basers egenskaper.
• Veta hur man hanterar syror och baser.
• SIV-regeln.
• Känna till några svaga syror och veta var de förekommer.
• Kunna namnge de tre starka syrorna och känna till deras kemiska formler.
• Känna till namn och formel på våra vanligaste baser.
• Veta hur man kan visa att man har en sur eller en basisk lösning.
• Utifrån pH-värdet säga om en lösning är sur eller basisk.
• Ge exempel på hur syror och baser påverkar människa och natur. Veta att avgaser kan

ingå i kemiska reaktioner som kan leda till försurning.
• Veta innebörden av neutralisation.
• Kunna ge exempel på salter som används i vår närhet.

För  väl godkänt krävs dessutom att eleven ska:
• Veta vilka joner som är typiska för syror och baser.
• Veta innebörden av pH.
• Känna till försurningens kemiska orsaker.
• Beskriva vad som kemiskt sett händer vid en neutralisation.
• Veta att ett salt är uppbyggt av joner.
• Kunna namnge salter.

För  mycket väl godkänt krävs dessutom att eleven ska:
• Kunna redogöra för hur pH-skalan är uppbyggd.
• Med kemiska formler kunna beskriva hur syror och baser uppkommer då sura och basiska

oxider löser sig i vatten.
• Kunna föra ett kemiskt resonemang runt försurningsproblematiken om vad vi, kortsiktigt

och långsiktigt, kan göra åt den.
• Veta hur giftiga tungmetaller sprids och hur de påverkar vår natur.
• Med formler kunna visa hur ett salt är uppbyggt.
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Instuder ingsfrågor  1

Vilka kemiska grundämnen motsvarar följande tecken:

H ______________ He  ______________
Al ______________ Zn ______________
O ______________ P ______________
Ag ______________ Pb ______________
K ______________ Ca ______________
F ______________ S ______________
Cu ______________ Na ______________
Au ______________ N ______________
Cl ______________ Mg ______________
Fe ______________ C ______________
Hg ______________ Ne ______________

Skriv med kemiska tecken:

En hydroxidjon _____________ Kalciumkarbonat _____________

En kloridjon _____________ Natriumhydroxid _____________

En vätejon _____________ Vatten _____________

En nitratjon _____________ Kolsyra _____________

Svavelsyra _____________ Ammoniak _____________

Saltsyra _____________ En ammoniumjon _____________

Salpetersyra _____________ Natriumhydroxid _____________

En neutral lösning har pH _____________

En sur lösning har pH _____________

En basisk lösning har pH _____________
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Instuder ingsfrågor  2: Sur t och basiskt

1. Vilket är vårt vanligaste lösningsmedel?
2. a. Vad är motsatsen till en sur lösning?

b. Hur smakar en sådan?
c. Vad kallas en lösning som varken är sur eller basisk?

3. Hur kan man avgöra om en lösning är sur, basisk eller neutral?
4. Ge exempel på 4 olika indikatorer?
 a. Vad mäter man med pH-värde?
 b. Vilket pH-värde har en neutral lösning?

c. Vilket pH-värde har en sur lösning?
 d. Vilket pH-värde har en basisk lösning?
5. Vilket pH-värde har:

a. Koncentrerad H2SO4

 b. Coca-Cola
 c. Vatten
 d. Mjölk
 e. Kalkvatten
6. Varför måste man vara försiktig när man använder sura eller basiska

lösningar?
7. Vilka är de starka syrorna och vilka egenskaper har de?
8. a. Ge exempel på några svaga syror?

b. Vilka egenskaper har de?
9. Vad menar man med att en lösning är koncentrerad?
10. Vad menar man med att en syra är utspädd?
11. Vad betyder SIV-regeln?
12. Vilken kemisk beteckning har svavelsyra?
13. Vad händer med ämnen från växtriket som kommer i kontakt med

svavelsyra?
14. Varför ska vi vara försiktiga när vi bär ett bilbatteri?
15. a. Vilken kemisk beteckning har saltsyra?

b. Hur bildas saltsyra?
c. Vilka funktioner har saltsyra i magsäcken?

16. a. Vilken kemisk beteckning har salpetersyra?
b. Vilka egenskaper har salpetersyra?
c. Vad används salpetersyra till?

17. a. Vilken kemisk formel har kolsyra?
b. Hur framställer man kolsyra i drycker?

18. Till vad använder man ättiksyra?
19. Ge exempel på två olika saker i naturen som innehåller myrsyra?
20. Ge två exempel på när mjölksyra bildas?
21. Vad används acetylsalicylsyra till?
22. Ge exempel på syror som finns i växtriket och i vilka växter de finns?
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23. Vilket annat ord brukar man använda för basiska ämnen?
24. Hur känns en basisk lösning om du känner på den?
25. a. Vilken kemisk formel har natriumhydroxid?

b. Vilka två andra ord brukar man ha för natriumhydroxid?
c. Vad används natriumhydroxid till?

26. a. Vilken kemisk formel har kaliumhydroxid?
b. Vad används kaliumhydroxid till?

27. a. Vilken kemisk formel har ammoniak?
b. Vad används ammoniak till?

28. a. Vilket annat namn har man på kalciumhydroxid?
b. Vilka två användningsområden har man för kalciumhydroxid?

29. Vad menar man med ordet neutralisation?
30. Ge exempel på tre neutralisationer i vardagslivet och hur de fungerar.

Instuder ingsfrågor  3: Syror , baser  &  salter

1. Skriv den allmänna reaktionsformeln för vad som händer då en syra löses i
vatten?

2. Vilken jon är det som ger syror dess sura egenskaper?
3. Vad är det pH-värdet mäter?
4. Vad är det för skillnad på starka och svaga syror?
5. Hur många gånger surare är en lösning med pH = 3 än en med:

a. pH = 4
b. pH = 5

6. Vilka joner kommer vattenlösningen att bestå av då man:
a. löser saltsyra i vatten?
b. löser svavelsyra i vatten?
c. löser salpetersyra i vatten?
d. löser kolsyra i vatten?

7. Skriv den allmänna reaktionsformeln för vad som händer då ett basiskt ämne
löses i vatten.

8. Vilken jon ger de basiska ämnena deras egenskaper?
9. Hur hänger pH-värdet ihop med antalet hydroxidjoner?
10. Varför ger inte kalciumhydroxid en lika basisk lösning som natrium- och

kaliumhydroxid?
11. Vilka joner kommer vattenlösningen att bestå av då man:

a. löser natriumhydroxid i vatten?
b. Löser kaliumhydroxid i vatten?
c. Löser kalciumhydroxid i vatten?
d. Löser ammoniak i vatten?
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12. Vad händer vid en neutralisation? Förklara ingående och gärna också med
formler.

13. Vilka slutprodukter skulle man ha om man blandade saltsyra med en
natriumhydroxidlösning till det blev neutralt?

14. Vad menar man med ett salt inom kemin?
15. Vilka namn får salter som framställs av:

a. Saltsyra?
b. Salpetersyra?
c. Svavelsyra?
d. Fosforsyra?
e. Kolsyra?

16. Vilka produkter bildas om du blandar:
a. En syra och en bas?
b. En syra och en metall?
c. En syra och en metalloxid?

17. Vad är det man brukar dela in salter i för två grupper?
18. Vad händer om man blandar en lösning som innehåller bariumjoner med en

som innehåller sulfatjoner? Förklara varför!
19. Vad kallas natriumklorid i dagligt tal?
20. Vilka användningsområden finns för koksalt?
21. Hur utvinner man koksalt?
22. Vad används kalciumkarbonat till?
23. Hur tillverkar man bränd kalk?
24. Hur tillverkar man släckt kalk?
25. Vad används följande salter till?

a. Kalciumsulfat
b. Natriumkarbonat
c. Kaliumkarbonat
d. Natriumvätekarbonat
e. Ammoniumvätekarbonat
f. Ammoniumklorid
g. Kalciumklorid

26. Vilka andra namn använder man för ämnena nedan?
a. Natriumkarbonat
b. Kaliumkarbonat
c. Natriumvätekarbonat
d. Ammoniumvätekarbonat
e. Ammoniumklorid

27. a. Vad bildas när man blandar saltsyra och natriumhydroxid?
c. Skriv reaktionsformel!
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Laborationer

Vid samtliga laborationer  skall, förutom specifika frågor  i utförandebeskr ivningen,
även följande frågor  besvaras:

1. Vad tror ni kommer att hända?
2. Vad hände?
3. Varför?

Laboration 1: Brusraketen

Mater ial Utförande
• ½ Brustablett Lägg ½ brustablett i filmburken.
• Lite vatten Häll i lite vatten.
• En filmburk Sätt snabbt på locket på filmburken och ställ

Filmburken upp och ner i ett glas.

Laboration 2: Ägg i ättika

Mater ial Utförande
• Ett ägg Lägg ett ägg i ett glas och fyll på ättika i glaset så att
• Ättika (12 %) det täcker ägget. Kontrollera resultat efter ca 1 dag.

Laboration 3: Kycklingben i ättika

Mater ial Utförande
• Ett renkokt kycklingben Lägg kycklingbenet i ett glas. Fyll på med ättika så
• Ättika (12 %) att benet är helt täckt. Täck över glaset med gladpack
• Ett glas (inte helt tätt). Undersök benet efter ca 1 vecka.
• En bit gladpack

Laboration 4: Dålig andedräkt – eller  vad händer?

Mater ial Utförande
• Ett glas Häll lite vatten i ett glas. Tillsätt några droppar BTB.
• BTB Blås ner utandningsluft i bägaren med sugröret.
• Sugrör
• Vatten
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Laboration 5: Syror  och baser  i konsumentprodukter

OBS! Skyddsglasögon!

Mater ial Utförande
• pH-indikator Undersök en produkt i taget. Lös upp livsmedlet i lite
• Provrör (eller annat litet kärl) vatten om så behövs. Mät provets pH med pH-
• Några av följande produkter: indikator. Ta med hjälp av produktens innehållsför-

- Rengöringsmedel teckning reda på vilken syra eller bas som produkten
- Kaustiksoda innehåller. Sammanställ resultaten i en lista. Kan du
- Citron med hjälp av provets pH dra en slutsats om
- Filmjölk produkten innehåller en stark/svag syra eller bas?
- Senap
- Samarin
- Maskindiskmedel
- Tvål
- Mjölk
- Ättika
- …eller något annat…

Laboration 6: Kan du lita på ditt smaksinne?

Mater ial Utförande
• Olika frukter Var och en i gruppen smakar på små skvättar/bitar av
• Sött och surt godis alla produkter enligt materiallistan. Diskutera i
• Coca-cola gruppen och försök sätta de olika sakerna i ordning
• Juice efter hur surt de smakar. Den suraste längst till
• Sockrad citronsaft vänster och den ”minst sura”  längst till höger.
• Kraftigt utspädd ättika Kontrollera sedan om gruppens pH-skala stämmer.
• pH-papper

Laboration 7: Är  kalksten räddaren i nöden?

OBS! Skyddsglasögon!

Mater ial Utförande
• Krossad, sköljd kalksten Sätt kalkstenen i en bägare. Tillsätt några droppar
• Bägare BTB i den utspädda svavelsyran. Häll sedan svavel-
• Utspädd svavelsyra syran över kalkstenen så att den bara precis täcker.
• BTB Förutom de 3 frågorna ska ni också fundera över

vilken motsvarighet den här reaktionen har ute i
naturen.
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Laboration 8: Gör  en egen läsk!

Mater ial Utförande
• En kanna med kallt vatten Fyll kannan med riktigt kallt vatten. Droppa i lite
• Ett par droppar karamellfärg karamellfärg. Tillsätt florsocker och 3 tsk bikarbonat.
• 2 msk florsocker Avsluta med att sätta i 2 tsk citronsyra och rör sedan
• 3 tsk bikarbonat om ordentligt. Provsmaka!
• 2 tsk citronsyra
• Några plastmuggar

Laboration 9: Den omöj liga tvålen…

Mater ial Utförande
• En vanlig tvål Fukta tvålen med vanligt vatten. Strö lite citronsyra
• Citronsyra på den. Försök sedan tvätta era händer med tvålen.

Laboration 10: Neutralisation

OBS! Skyddsglasögon!

Mater ial Utförande
• 2 st bägare Mät upp ca 50 ml NaOH och häll upp det i den ena
• Glasstav bägaren. Tillsätt några droppar BTB i lösningen.
• Dropprör Droppa försiktigt i HCl ända tills lösningen blir
• NaOH (0,1 M) neutral. Låt läraren kontrollera ert resultat innan ni
• HCl (0,1 M) går vidare. Lägg sedan ner ett par skedar aktivt kol i
• BTB lösningen och rör om. Filtrera lösningen och låt den
• Aktivt kol rinna ner i en alldeles ren bägare. Se noga till att
• Tratt, filterpapper lösningen är klar och ren från synliga föroreningar.

Ta en droppe av lösningen på fingret och smaka.
Vad smakar det?

Laboration 11: Är tor  i specialvätska

Mater ial Utförande
• Ett glas med vatten Fyll ett glas med vatten. Lägg i 1 msk bikarbonat.
• 1 msk bikarbonat Tillsätt de 3 ärtorna och sist 1 msk citronsyra.
• 3 gula ärtor
• 1 msk citronsyra
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Fråga 2 besvaras endast om du svarade ja på fråga 1.
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    OBS!
På fråga 5
- Markera
ett eller
flera
alternativ


