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Förord

I vår utbildning till Ma/No grundskollärare år 4-9 vid Luleå tekniska universitet ingår ett
examensarbete omfattande 10 poäng. Vi vill tacka vår handledare Yvonne Häggström för all
stöd och hjälp med detta examensarbete.

Eskilstuna, januari 2003

Jari Salmijärvi Susanna Salmijärvi



Abstrakt

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om elever, genom att använda undersökande
och experimentellt arbetssätt inom ämnet kemi, kan öka sin kunskap och förståelse inom
brandsäkerhet. Undersökningen genomfördes under fem veckor i två separata klasser med 45
elever totalt. Lektionerna varvades med laborationer och teorigenomgångar. Vi använde oss
av en enkät vid två olika tillfällen för att se om elevernas kunskap och förståelse ökat.
Resultatet visade att eleverna hade tagit till sig kunskaper genom att arbeta på ett
undersökande och experimentellt sätt. Nyfikenheten och arbetsmoralen har varit stor bland
eleverna vilket vi anser vara en av orsakerna till att vi lyckats uppnå vårt syfte.
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Bakgrund

Val av examensarbete

Inom loppet av ett år har två allvarliga olyckor skett i samband med hantering av brandfarliga
ämnen. Den första olyckan inträffade i Eskilstuna i slutet av augusti 2001. En årskurs 8 åkte
ut på en trevlig klassresa i vildmarken. Tanken var att de skulle tillbringa några nätter ute i det
fria och börja terminen lugnt. Men klassresan slutade obehagligt. En elev hällde tändvätska i
en engångsgrill. Elden flammade upp och träffade två flickor. Flickorna fick svåra
brännskador i bl.a. ansiktet och magen, men de mår relativt bra idag. Man hade gått noga
igenom hur man ska handskas med grillar och gasolkök. Men trots den minutiösa planeringen,
var olyckan ändå framme (Seidl, 2001).

Den andra olyckan inträffade i Karlskrona, 16 januari, 2002. I samband med laboration
ignorerade en elev lärarens hänvisningar. Eleven hällde en brandfarlig vätska över en
blandning av brinnande metallsalter och etanol. Fem klasskamrater fick föras till sjukhus. En
av dem skadades allvarligt (Norrbottens kuriren, 2002).

Efter dessa olyckor ställde vi följande frågor åt oss själva:
- Kunde man ha förebyggt dessa olyckor, och i så fall hur?
- Kan vi som lärare göra något för att förebygga liknande olyckor i framtiden?

Vi läste ett tidigare examensarbete som handlade just om laborativ kemi. Detta arbete var
skrivet av Ersson Anna och Nyström Johanna, 1999. De arbetade med 15 elever i åldrarna
8-9 år. Under rubriken Fortsatt forskning påpekade författarna att kemi i de lägre
årskurserna är ett ganska outforskat område. Vi blev inspirerade till att vilja arbeta
laborativt med elever i årskurs 6. Vi ville göra laborationer som inriktade sig mot
brandsäkerhet, eftersom vi anser att det är viktigt att elever idag, redan vid tidig ålder, får
goda kunskaper om hur man hanterar brandfarliga kemikalier, hur man ska agera vid
brand, vilka regler som gäller, osv. Undervisningen av ett sådant här ämne sker oftast på
följande sätt:

Kalle sitter med sina klasskamrater och är förväntansfull inför den stundande NO-lektionen. Läraren
kommer in och börjar lektionen med att ryta till klassen att de skall vara tysta. Därefter ber läraren
eleverna att ta fram sina NO böcker och slå upp sidan 56. Uppslaget visar utöver text en bild på en
brandsoldat som bekämpar eld. Läraren ber en flicka i klassen att läsa högt. Flickan börjar läsa om hur
elden sprider sig och att det behövs syre, bränsle och värme till detta. Efter ett tag kommer hon till en
fråga som står i boken: Hur skall du släcka brinnande olja i en kastrull? Läraren upprepar samma fråga.
Kalle som har hunnit läsa en bit i nästa stycke räcker upp handen och svarar med att ”Om det uppstår eld i
en kastrull där orsaken är brinnande olja så skall man släcka den genom att sätta på locket”. Läraren
berömmer Kalle för det korrekta svaret och därefter ber han flickan att fortsätta läsa igen. Flickan läser:
”Om det uppstår eld i en kastrull där orsaken är brinnande olja så skall man släcka den genom att sätta på
locket.” Många i klassen börjar nu vrida sig av uttråkning, och plötsligt ringer rastklockan och lektionen
är slut.

(Hämtat från egna erfarenheter)

Många kan känna igen sig i denna lektionsbeskrivning. Eleverna blev uttråkade och lärde
sig ytterst lite. Vad gick fel? Varför lyckades inte lektionen hålla elevernas intresse uppe?
Vi kan bara spekulera om svaren till dessa frågor.
Detta är orsaken till varför vi ville arbeta med laborativt kemi.
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Varför är de naturvetenskapliga ämnena viktiga i skolan?

Det finns i huvudsak fyra olika orsaker till varför kemi och de andra naturvetenskapliga
ämnena är viktiga i skolan. Man kan dela in dessa orsaker i fyra kategorier, nämligen:

1. Ekonomiska
2. Nyttiga
3. Demokratiska
4. Kulturella

Ekonomiska

Kunskaper i naturvetenskapliga ämnen är ekonomiskt lönsamma. Dagens samhälle behöver
arbetskraft med god vetenskaplig skolning. Därmed kommer ungdomar med dessa
kvalifikationer att vara bättre rustade att möta arbetslivet än de som inte har sådan kunskap.
Skolan ska bidra till att kvalificera de unga för att delta i produktions- och arbetslivet. Den
materiella grunden i vårt samhälle är det vi producerar i form av varor och tjänster. Skolan har
en bidragande roll till att nästa generation har nödvändiga kvalifikationer på detta område. I
en snävare mening handlar detta om näringslivets behov. Ska samhället klara av att lösa
framtida uppgifter behövs en väl kompetent befolkning som skapar en ekonomisk ryggrad för
detta. Detta behövs också för att kunna upprätthålla välfärdsstatens ordning. Idag är den
ökande internationaliseringen och konkurrensen med andra länder stor, vilket leder till att
befolkningens utbildningsnivå blir alltmer viktig (Sjøberg, 1992).

Nyttiga

Kunskaper och färdigheter i naturvetenskapliga ämnen hjälper oss människor att bemästra
vardagslivet, både den natur som vi är en del av och verkligheten i ett modernt samhälle
skapat av oss. Det dagliga livet är format av vetenskap och tekniska apparater. För att vi ska
kunna klara av denna verklighet och inte känna att det är främmande för oss, måste vi ha en
grundläggande förståelse för den vetenskap som allt vilar på (Sjöberg, 2000).

Demokratiska

Kompetens i naturvetenskapliga ämnen är ett nödvändigt redskap för de flesta för att
demokratin ska fungera. I en demokrati är det ett ideal att beslut kan baseras på kunskap och
argument, på förnuft och förhandling. Deltagarna är autonoma, självständiga aktörer som inte
låter sig luras eller manipuleras. Ett viktigt mål för skolan i ett demokratiskt land är att hjälpa
elever till att kunna påverka sin egen livssituation och utveckla samhället. Ska vi kunna
påverka en situation måste vi förstå den. Utan kunskaper blir vi enkla byten åt lättvindiga
propagandan, och blinda för experternas bestämmelser. Detta är ett vitt argument för att
skolan ska innehålla och vara sammansatt av många olika ämnen (Sjøberg, 1992).
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I viktiga samhällsmässiga avgörelser är naturvetenskapliga och etiska problemställningar
vävda samman. Man kan inte bilda sig en uppfattning bara utifrån naturvetenskaplig insikt
eller endast från attityder. De måste uppkomma av en viss kunskap om det aktuella
sakförhållandet. Naturvetenskapen löser problem, och den skapar problem. Ska man ha ett
kritiskt förhållningssätt till detta, krävs det en viss kännedom om ämnets möjligheter och
begränsningar (Sjøberg, 1992).

Kulturella

Naturvetenskapens tankar har alltid varit förbunden med filosofi och konst. Tidigare var
naturvetenskap och filosofi nästan samma sak. Det heter fortfarande ”natural philosophy” på
engelska. Än idag tar naturvetare i Sverige filosofisk doktorsgrad (fil dr). Vårt språk är fullt
av uttryck och metaforer som är hämtade från vetenskapen (eller äldre tiders vetenskap).
Samtidigt använder vetenskapen språket som sitt redskap. Forskarna utvecklar sina tankar
genom att använda möjligheter som finns i språket, associationer, bilder, modeller och
metaforer. På så sätt blir vetenskapen knutet till språket och kulturen. Naturvetenskapen är
också en del av vårt kulturarv. Man kan säga att Newton, Darwin och Einstein har haft mer att
säga om vår kultur än Ibsen och Shakespeare (Sjøberg, 1992).

Inlärningsstilar

Barn är aktiva i sin inlärning. De lär sig bäst genom att utforska, pröva och tillåtas vara
nyfikna. Utvecklingspsykologen Piaget ansåg att barnen skulle kunna lära sig saker och ting i
skolan på ett betydligt bättre och mer effektivt sätt om de aktivt fick pröva sig fram med olika
typer av uppgifter. Detta kan sammanfattas med den amerikanske pedagogen John Deweys
(1859-1952) ord: learning by doing (Hwang, 1995).

För att ett ämne ska bli intressant och meningsfullt för elever måste läraren kunna mycket om
sitt ämne och kunna förmedla detta ämne på ett vettigt och varierande sätt. Läraren ska kunna
använda sig av associationer, metaforer, bilder, exempel, illustrationer, mm, från det verkliga
livet för att eleverna ska känna igen sig och därmed lära sig något nytt (Sjøberg, 1992).

Eleverna bör hela tiden sättas in i ”rollen” där de får utmaning och måste börja tänka själva.
De måste uppmuntras hela tiden att aktivt bearbeta det nya, t ex genom att läraren kommer
med frågor, invändningar och tankar. Det vill säga läraren uppmuntrar eleverna att ta nästa
steg i sin tankeutveckling. Samtidigt måste eleven bli stimulerad till att göra det.
Elevexperiment erbjuder utmärkta tillfällen för eleven att tillämpa och utveckla sitt kunnande
och förståelse. Vårt mål i skolan är ju att undervisningen skall leda till att eleverna ska kunna
bruka sina kunskaper i sina framtida liv (Andersson, 1989).

Det är allmänt känt att inlärning måste börja där eleven befinner sig. Man måste bygga på
elevernas erfarenheter, och man måste bygga på deras kunskaper. Men detta kan vara
problematiskt. För det första; olika barn har olika erfarenheter. Vilka barns erfarenheter ska
man bygga på? Konsekvensen kan bli att undervisningen bygger på en grupps erfarenheter på
dem andras bekostnad. Man kan påstå att lärare och läroboksförfattare lätt bygger på
erfarenheter hos den grupp de själva tillhör (Sjøberg, 1992).
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Ett annat problem är att elever har åtskilda föreställningar och kunskaper. Vilka elevers
föreställningar ska man bygga på? Här är det viktigt att ha en slags översikt över vilka
uppfattningar som är utbredda, och vilka som inte är det (Sjøberg, 1992).

Man måste därför utgå från eleven. Frågor som ”vad kan eleven redan?” och ”vilken nivå
befinner sig eleven på?” bör finnas i åtanke när en lärare ska börja arbeta med ett område. När
man väl vet om var eleven befinner sig, så kan man börja vägleda eleven vidare mot ny
kunskap. Men det är av stor vikt att eleven är införstådd i att det inte är läraren som lär eleven,
utan det är eleven som lär sig (Andersson, 1989)!

Ett bra sätt att ta reda vad eleven redan kan och inte kan är att föra en diskussion med eleven.
Alla barn har olika föreställningar inom det område man arbetar med. Genom att tillföra ny
fakta via diskussioner, får eleven möjlighet att utveckla sina tankar. När eleven stöter på
experiment och olika övningar kan denne lära sig att tillämpa de nya kunskaperna. Därefter
kan eleven jämföra den nya kunskapen med den gamla. Eleven reflekterar över vad som hänt
och kunskapen kommer att befästa sig i eleven tankar (Dimenäs, 1996).

Det är även viktigt att lärare och läroboksförfattare har viss kännedom om typiska idéer och
föreställningar som barn har. De måste också visa respekt för dessa föreställningar. Läraren
bör försöka lyfta fram barnens föreställningar i ljuset. Då blir eleverna medvetna om sitt eget
sätt att uppfatta olika fenomen. Det är bara på detta sätt som man har möjlighet att överbevisa
eleven om att det finns andra sätt att förstå verkligheten. Helst ska man försöka belysa och
motivera problemet med olika vardagliga experiment (Sjøberg, 1992).

Piagets tankar

Jean Piagets teorier har haft stor betydelse för många skolämnen, men kanske mest för de
naturvetenskapliga. En orsak till detta kan vara att Piaget hade ett ursprung som biolog.
Nästan alla hans exempel på barns logik är anknutna till tekniska, fysiska och kemiska
problem (Sjøberg, 1992).

Piaget menar att det är minst sagt lika viktigt att veta hur barn tänker som vad de tänker på.
Många gånger verkar man glömma bort i skolan att eleverna blir bara matade med
information, utan att läraren har koll på om eleverna har förstått det de arbetat med. Barnen
ges inget tillfälle att reflektera över detta. Istället borde man låta barnen organisera
informationen och undersöka om barnen förstått arbetsområdet. Piagets tanke var att barnen
skulle förstå ett problem och inte bara komma med rätt svar (Hwang, 1995).

Piaget hade en tanke gällande människans utveckling. Han ansåg att en individs mognad sker
successivt beroende på allt som han/hon varit med om. Han menade även att handling är
nödvändigt för att man ska kunna öva sig. Den är även viktigt för att man ska få erfarenheter
för att kunna förstå (Piaget, 1976).

Pedagoger som använt sig av Piagets tankar vill hålla den nyfikenhet och forskaranda som
barn föds med vid liv. För att kunna uppnå detta krävs, enligt Piaget, en förändrad
grunduppfattning om individen och det pedagogiska sammanhanget. Piagets tankar kräver ett
”öppet system”, där individuella skillnader betonas. Karaktäristiskt för detta system är att det
ständigt omorganiseras för att motsvara elevernas behov. Oförutsedda händelser som anses
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störande i det ”slutna systemet” är av primär betydelse i det öppna. Det öppna systemet är
inriktad mer mot inlärningsprocessen medan det slutna systemet anses prioritera produkten.
Lärarens uppgift i det öppna systemet är att skapa en miljö där eleven blir intresserad av att
utforska och studera det som är relevant för hans intressen (Piaget, 1976).

Att laborera tillsammans med elever

I vetenskapen använder man sig ofta av modeller. Man använder ofta något enkelt och känt
för att förklara något okänt, kanske för att få idéer till att upptäcka nya sidor av det okända.
Modeller kan vara ting, en teckning, ett plan, en matematisk formel, osv. Huvudpoängen är att
man får fram något väsentligt med det okända, att det hjälper tanken vidare. Modeller kallas
ibland för ”mentala kryckor”, stöttar som hjälper tanken att gå vidare. Dessa står i centrum när
man ska närma sig det okända i det kändas ljus. Det kan handla om fysiska efterlikningar av
det verkliga objektet (Sjøberg, 1992).

Eleverna ställs sällan framför en verklig händelse. Forskning visar att barn många gånger inte
har varit med om det som står i böcker och därmed har de svårt att ta lärdom av det. Därför är
det viktigt att eleverna får ta del av experiment, demonstrationer, osv. Genom detta får de
erfarenheter som de inte glömmer (Science for all children, 1997).

Idag är många lärare rädda för att experimenten ska misslyckas och då syftar man till de
experiment som inte går som man planerat, t ex det blev ingen smäll, eller vätskan ändrade
inte färg. Så ska man inte tänka. Den enda gången ett experiment kan misslyckas är när
eleverna lämnar laborationssalen utan att ha förstått någonting. Eleverna har många gånger
svårt att ta till sig experiment och därför är det viktigt att läraren hjälper dem till förståelse.
Läraren kan t ex använda språket mer nyanserat, dramatisera, ha mer inlevelse osv. till att
förklara det som sker under laborationens gång. Det är även viktigt att eleverna får känna sig
delaktiga i experimenten. Läraren bör ha en aktiv dialog med eleverna under laborationens
gång. Elevernas intresse fångas upp och de blir mer intresserade och tar till sig kunskaper
mycket lättare. Att bara förvänta sig att eleverna sammanför teorin med experimentet är inte
bra. Eleverna bör höra teorin, inte bara före experimentet, utan även under och efteråt
(Ogborn, 1997).

Många elever väljer bort de naturvetenskapliga ämnena i skolan så snabbt ett tillfälle ges.
Elevernas intresse för ämnet kemi ökar oftast när man gör olika experiment. Detta leder i sin
tur till att fler elever får en bredare grund som man kan bygga vidare på (Tom Tit, 1984).

De flesta elever tycker att det är roligt att arbeta med olika typer av laborationer och
experiment. Det är en viktig faktor vid undervisning. Att elever har roligt innebär att intresset
hålls uppe och eleven tar till sig ny kunskap lättare (Dimenäs, 1996).

Det måste finnas en tydlig målsättning med experimenten och läraren måste arbeta mot denna
målsättning. En målsättning där man ska använda experiment till att producera något är inte
bra. Experimenten bör däremot vara till för att hjälpa, visa och förklara naturen runt omkring
oss (Ogborn, 1997).

Även om läraren tror att eleverna lär sig genom att laborera, är det mycket viktigt att
kontrollera detta. Det är lätt hänt att elever har gjort laborationer utan att ha lärt sig någonting.
Visserligen kan de komma ihåg vad som hände, men inte varför det hände. Man kan säga att
eleverna uppfattar laborationen, men den saknar mening för dem. Därför är det viktigt att
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läraren har genomgång med eleverna före, under och efter experimentet om vad som
händer/hände och varför det händer/hände (Ogborn, 1997).

Det är av stor vikt att elever ges möjlighet till att reflektera vad de gått igenom i skolan. När
elever tillåts arbeta med experiment och knyta detta till teorin och sen reflektera över vad de
gjort leder till att förståelsen för teorin ökar. Att bara ha teorin ger en viss kunskap, men att få
praktiskt testa och prova medför förståelse (Dimenäs, 1996).

Förankring i styrdokument för skola

Skolan skall utveckla elevers förmåga att ta ett personligt ansvar. De skall ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Det är också nödvändigt att
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse
konsekvenser av olika alternativ. En varierad och balanserad sammansättning av ämnen och
arbetsformer främjar elevens harmoniska utveckling (Utbildningsdepartementet, 1998).

I mål att sträva mot, Lpo 94, står det att skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar
nyfikenhet och lust att lära. Varje elev skall utveckla sitt eget sätt att lära. Dessutom står det
att eleverna ska lära sig att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vidare kan
man läsa att eleverna ska kunna använda sina kunskaper för att kunna formulera sina tankar,
lösa problem och att reflektera över resultatet (Utbildningsdepartementet, 1998).

Lärarens uppgift är bl.a. att stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna
förmågan. Läraren skall även organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att
kunskap är meningsfullt och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. Eleven skall
likaledes utvecklas efter sina förutsättningar. Läraren skall även se till att eleverna får pröva
olika arbetssätt och arbetsformer (Utbildningsdepartementet, 1998).

I ämnet kemi skall eleven utveckla kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp
och modeller och hur dessa kan utvecklas genom experimenterande. Vidare skall eleven
utveckla kunskap om hur kemiska teorier, modeller och personliga erfarenheter kan användas
för att behandla miljö-, säkerhets-, och hälsofrågor (Skolverket, 2000).

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall bl.a.
- ha egen erfarenhet av att på ett säkert sätt experimentera med vardagliga kemiska

produkter,
- kunna göra iakttagelser om olika material och ha inblick i hur de kan indelas,
- ha insikt om risker med hemmets kemikalier, hur de är märkta och bör hanteras

(Skolverket, 2000).
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall bl.a.
- ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt -tekniska

produkter,
- ha kunskap om egenskaper hos luft och dess betydelse för kemiska processer som

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

utformas,
- kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultat,
- ha inblick i hur experiment utformas och analyseras utifrån teorier och modeller,
- känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och brandfarliga

ämnen
(Skolverket, 2000).

Syfte

Syftet med vår undersökning är att se om eleverna genom att använda undersökande och
experimentellt arbetssätt inom ämnet kemi,  kan öka sin kunskap och förståelse inom
brandsäkerhet.

Metod

Försökspersoner

Vi har arbetat med två skolår 6 klasser med 23 respektive 22 elever. Bortfallet vid första
enkättillfället var 1 elev och vid det andra tillfället 3 elever.

Genomförande metod

Innan vi börjar laborera tillsammans med eleverna ska de få svara på en enkät (bilaga 1) och
under sista praktikveckan ska eleverna få svara på samma enkät för att vi ska se om det blivit
någon skillnad. Detta ska de göra för att vi ska kunna se om de ökat sin förståelse för ämnet
kemi. Vi använder oss av öppna frågor, det vill säga utan fasta svarsalternativ, för att eleverna
ska få tolka frågorna fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter. Vi
kommer alltså att arbeta med fallstudier, eftersom vi har avgränsat forskningen till 2 grupper
(Patel R & Davidson B, 1994).
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Genomförande i klass

När vi väl har genomfört enkäten, kommer vi att varva undervisningen med teori och
experiment. Första lektionen kommer vi att diskutera de två olyckorna som vi nämnt i
bakgrunden. Målet med detta är att eleverna ska ledas in i området på ett sätt som hjälper dem
att få en tankeställare och att de får respekt för vad de kommer att arbeta med. De kommer att
veta att de ska arbeta med ett område som är lite farligt, men samtidigt roligt. Om man följer
de anvisningar läraren gett så kommer det att gå bra.

Tidsplan

Höstterminen 2001 Litteraturinsamling och inlämning av PM

Vårterminen 2002 Formulering av syfte, bakgrund och metod

Höstterminen 2002 Kontakta handledare
Planera lektioner
Utforma enkäten

Praktiken HT 2002
Vecka 1 Eleverna får besvara enkäten
Vecka 2-4 Eleverna får laborera
Vecka 5 Utvärdering och eleverna besvarar enkäten igen

Efter praktiken Sammanställ examensarbetet

Resultat

Med undersökningen ville vi se om eleverna lär sig nya kunskaper genom experimentella
övningar. Eleverna fick svara på en enkät vid två olika tillfällen. Vi har kategoriserat svaren i
olika fack, nämligen i blanka svar, felaktiga svar och korrekta svar.

1. Vad är en kemisk reaktion?

Första enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 29
Felaktigt svar 6
Korrekt svar 9
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Andra enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 5
Felaktigt svar 8
Korrekt svar 29

Tabellen visar att det skett en förändring mellan de olika enkättillfällena. Istället för blanka
svar, så har eleverna gett ett korrekt svar på frågan som exempelvis ”En kemisk reaktion sker
i raketer och smällare”, ”När vi äter”, ”När man lagar mat” och ”När vi andas in och ut”.
Exempel på ett felaktigt svar är ”Man hoppar bakåt när det kommer eld” och ”När man gör ett
experiment som lyckas bra”.

2. När använder man kemi?

Första enkättillfället

Andra enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 5
Felaktigt svar 4
Korrekt svar 26
Svar: ”i skolan” 7

Här ser man en markant skillnad mellan de båda enkättillfällena. Fler elever har istället för att
svara ”i skolan”, angett ett korrekt svar som exempelvis ”När man ska tillverka medicin”,
”Tillverkning av smällare och raketer”, ”När man bakar” och ”Vi använder kemi när vi lagar
mat”. Felaktigt svar var t ex ”När man gråter”.

3. Var eller när har man nytta av kemikunskaper?

Första enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 12
Felaktigt svar 6
Korrekt svar 17
Svar: ”i skolan” 10

Typ av svar Antal svar
Blank 10
Felaktigt svar 1
Korrekt svar 13
Svar: ” i skolan” 20
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Andra enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 11
Felaktigt svar 6
Korrekt svar 22
Svar: ”i skolan” 3

Vid det andra enkättillfället var det färre som svarade ”i skolan”, men annars är det ingen
markant skillnad mellan de olika tillfällena. Exempel på korrekta svar är ”När man lagar
mat”, ”När man gör raketer”, ”När man gör medicin” och ”När man bakar”. Exempel på ett
felaktigt svar var ”När man får strömavbrott”.

4. Hur uppkommer eld?

Första enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 5
Felaktigt svar 17
Korrekt svar 12
Svar: ”gnistor” 4
Svar: ”tändstickor” 6

Andra enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 2
Felaktigt svar 9
Korrekt svar 24
Svar: ”gnistor” 5
Svar: ”tändstickor” 2

I denna tabelljämförelse kan vi se en markant skillnad mellan de båda tillfällena. En stor
ökning av korrekta svar som t ex ”För att det ska bli eld behövs värme, brandmaterial och
syre”. Exempel på felaktigt svar var ”Vätska”, ”Man tänder på” och ”Värme”.

5. Vilka färger syns i en låga och var är lågan varmast?

Första enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 1
Felaktigt svar 18
Korrekt svar 25
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Andra enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 0
Felaktigt svar 8
Korrekt svar 34

Här ser vi en förändring. Färgerna som vi ansett vara korrekta är röd, blå, gul, orange. Ett
exempel på ett korrekt svar är ”Lågan är varmast där den är blå”. Felaktigt svar var ”Grön”
och ”Rosa”.

6. Hur ska man släcka en eld?

Första enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 2
Felaktig svar 0
Korrekt svar 42

Andra enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 1
Felaktigt svar 1
Korrekt svar 40

Vid den här frågan ser vi ingen markant skillnad. Tydligen hade eleverna redan ganska goda
förkunskaper om hur man ska släcka eld. Exempel på korrekta svar är ”Genom att lägga en
filt över den”, ”Använda vatten” och ”Använda brandsläckare”.

7. Vad är en brandtriangel för något?

Första enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 36
Felaktig svar 8
Korrekt svar 0

Andra enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 4
Felaktigt svar 2
Korrekt svar 36

Här kan vi se en markant skillnad mellan de båda tillfällena. Vid första tillfället hade många
elever valt att inte svara alls på frågan. Vid andra tillfället har nästan alla valt att svara på



12

frågan. Ett korrekt svar innebär att eleverna kan visa genom förklaring eller bild att det som
krävs för eld är värme, syre och brännbart material. Felaktigt svar var ”En triangel gjord av
eld” och ”En symbol”.

8. Om det finns matolja i en kastrull och matoljan börjar brinna, hur ska du släcka
elden?

Första enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 9
Felaktig svar 16
Korrekt svar 19

Andra enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 2
Felaktigt svar 3
Korrekt svar 37

Tabellen visar en markant skillnad mellan de två enkättillfällena. Vid första tillfället hade
många svarat att man ska använda sig av vatten, vilket var ett felaktigt svar, och vid andra
tillfället förstod nästan alla att man inte skulle använda sig av vatten. Exempel på ett korrekt
svar kan vara detta ”Först lägger jag på ett lock och sen lyfter jag kastrullen av spisen”.

9. Hur fungerar en brandsläckare?

Första enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 14
Felaktig svar 16
Korrekt svar 14

Andra enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 9
Felaktigt svar 9
Korrekt svar 24

Denna fråga var ganska luddig och svår att förstå. Vi kan se att många trodde vi frågade hur
man skulle få igång en brandsläckare t ex ”Man drar ut en plugg och sen trycker man på
spaken så sprutar den ut vatten eller skum”. Men vid det andra tillfället var det många som
svarade ”Det kommer ut skum eller kolsyra som kväver elden” och ”Det finns skum i en del
brandsläckare som kväver och kyler elden”. Detta anser vi vara ett korrekt svar. Exempel på
ett felaktigt svar var ”När värme stiger upp mot brandsläckaren börjar den pipa och man vet
att det brinner” och ”Som en vattenpistol”.
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10. Kan det brinna på vatten?

 Första enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 5
Felaktig svar 7
Korrekt svar 31

Andra enkättillfället

Typ av svar Antal svar
Blank 2
Felaktigt svar 10
Korrekt svar 30

Vid den här uppgiften ser vi ingen markant skillnad. Exempel på ett korrekt svar är ”Det kan
inte brinna på vatten, men det kan vara oljan som brinner på vattnet”. Bara ett ”Nej” anser vi
vara felaktigt, men med en motivering som exemplet ovan anser vi svaret vara korrekt. Många
hade svarat ”Ja”, vilket är korrekt.

Diskussion

Syftet med vår undersökning var att se om eleverna genom att använda undersökande och
experimentellt arbetssätt inom ämnet kemi, kunde öka sin kunskap och förståelse inom
brandsäkerhet. Vi gjorde undersökningen i två skolår 6 klasser som bestod av 22 respektive
23 elever. Eleverna fick fylla i en enkät före undersökningen och en enkät efter att vi avslutat
undersökningen. Dessa enkäter skulle vi därefter jämföra med varandra och se om eleverna
ökat sin kunskap och förståelse för kemin.

Reliabilitet

Vi hade hoppats på att kunna se en utveckling hos varje elev genom enkäterna under
undersökningsperioden. Men det visade sig att vi hade hoppats på för mycket. Det är i princip
omöjligt att få en heltäckande bild genom att låta elever svara på ett antal frågor vid två
tillfällen, men svaren vi fått får helt enkelt räcka till undersökningen. Vissa elever verkade ha
svårt med att förstå frågorna och då fick vi försöka förklara dem på ett sådant sätt att vi inte
påverkade resultatet. Det skulle därför ha varit bra om vi utfört enkätfrågorna på en
pilotgrupp, så att vi kunde ha sett om vi skulle behövt förtydliga frågorna. Vi har hela tiden
försökt undvika att påverka eleverna under undersökningen, men givetvis kan vi ha påverkat
dem omedvetet. De undersökningsmetoder som vi använt oss av är bra och vi anser att
reliabiliteten är bra tackvare den höga närvaron bland eleverna. För att få en ökad reliabilitet,
skulle vi haft en referensgrupp.
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Validitet

Eftersom vi inledde och avslutade undersökningen med en enkät, så anser vi att vi har god
validitet. Den inledande enkäten visar elevernas förkunskaper och deras bild på ämnet kemi
och avslutande enkäten visar om dessa ändrats. Resultaten av enkäten visar att eleverna fått en
ökad kunskap och förståelse för kemin.

Resultatdiskussion

När vi avslutat undersökningen i klassen och jämfört resultaten av enkäterna, anser vi att vårt
syfte har uppnåtts. Därmed kan vi dra slutsatsen att elever lär sig genom att arbeta
undersökande och experimentellt. Genom att varva teori med praktiskt arbete har eleverna fått
på ett naturligt och roligt sätt se teorin i praktiken genom att experimentera. När eleverna fått
ta i uppgifter har de fått kunskaper som befästs i dem. Vi kunde se att det rådde stor glädje
och ivern sprudlade när eleverna fick experimentera.

När vi jämför enkäterna med varandra, så kan vi se att eleverna ökat sina kunskaper inom de
flesta områden. Svaren har blivit mer utförliga och antalet blanka svar har minskats, vilket
visar att eleverna fått mer självsäkerhet.

På fråga ett, som handlade om vad en kemisk förening är, kan vi se att många elever lämnade
den blank vid första tillfället, men vid andra tillfället hade det skett en stor förändring. De
flesta elever har alltså fått en ökad förståelse för vad en kemisk reaktion är för något.
På frågorna ”när använder man kemi” och ”var eller när har man nytta av kemikunskaper”,
kan vi se att det skett en förändring. Vi kan se att många elever insett att det inte är bara i
skolan man använder kemi, utan att man har nytta av kemikunskaper även utanför skolan. Det
visar på en viss ökning i förståelse för kemi! Bara det att en hel del elever kan binda ihop
kemi med bakning, visar på en ökning av förståelse. Om vi tänker på Deweys ord Learning by
doing (Hwang, 1995), så kan vi se att den arbetsmetoden som vi arbetat med (undersökande
och experimentellt) har ökat elevernas kunskap och förståelse. Alltså kan vi vidhålla Dewey.
Barn lär sig genom att få ta i problem.

Frågorna ”hur uppkommer eld” och ”vad är en brandtriangel för något” är frågor av lika
karaktär. Många elever kunde vid andra tillfället binda brandtriangeln till hur eld uppkommer
och det är bra. Frågan om brandtriangeln lämnade många elever blankt vid första tillfället,
eftersom de aldrig hört talas om det. Men när vi tittar hur det ser ut efter andra enkäten, så kan
vi se att det skett en stor förändring till det positiva hållet. Eleverna hade införskaffat sig goda
kunskaper om vad brandtriangeln är för något. Om vi jämför denna fråga med fråga nummer
fyra, så kan vi se att många elever visserligen visste vad som krävs för att det ska uppkomma
eld. Men efter att vi experimenterat, har eleverna fått se och erfara vad som händer när vi
ersätter syre med koldioxid, när vi tar bort värmen från elden och hur brandmännen bekämpar
skogsbränder genom att hugga brandgator. Det visar att eleverna har ökat sin förståelse för
vad som krävs för att eld ska brinna. Genom arbeta undersökande och experimentellt, har
eleverna fått börja där de har befunnit sig. De har fått prova sina tankar och försöka släcka eld
på lite olika sätt och genom att de fick se och prova detta, tror vi att de har införskaffat sig
förståelse och kunskap för eld och brandsäkerhet.
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Fråga nummer fem, som var frågan om vilka färger som syns i en låga, visar att eleverna inte
hade tittat närmare på en eldslåga vid första tillfället. Svaren varierade allt från grönt till rosa.
Men när eleverna arbetat med eld och studerat eldslågor, så kan man se att det skett en viss
förbättring. Eftersom eleverna inte tittat närmare på en eldslåga, så har de aldrig reflekterat
över vilka färger elden har. De har sett att den är gul eller orange och det har räckt med det.
Men när de blir utsatta för ett problem där de ska studera en elds låga, så har de fått ta del av
ny fakta och vi hoppas att det sitter kvar och att de kommer ihåg den.

Nästan samtliga elever hade goda kunskaper redan vid första tillfället om hur man generellt
ska släcka eld, men däremot hade eleverna inte större kunskaper om hur man ska släcka
brinnande olja. När vi diskuterat vad som händer när olja brinner och man försöker släcka den
med vatten, så kan vi se att eleverna lärt sig denna viktiga lärdom att man inte ska släcka
brinnande olja med vatten. Däremot ska man kväva den med ett lock. Om vi tittar på resultatet
av fråga 6, ”hur ska man släcka eld” och fråga 8 som handlade om hur man ska släcka
brinnande olja, så kan vi se en tydlig ökning av kunskap och förståelse. Här kan vi också
relatera till frågan om brandtriangeln och hur eld uppkommer (fråga 4 och 7). När eleverna
hade förstått vad som krävs för att det ska uppkomma eld, så insåg de att man kan släcka eld
genom att ta bort syre, värme eller brännbart material.

Frågan om brandsläckarens funktion är också intressant att titta på i samband med dessa andra
frågor om eld. Elevernas kunskap och förståelse för hur en brandsläckare fungerar har ökat.
När de fått se vad koldioxid och skum gör med eld, så har de insett att det faktiskt är så att om
man plockar bort syret, värmen eller bränslet, så släcks elden.

Frågan om det kan brinna på vatten (fråga 10), visade sig att eleverna hade redan goda
förkunskaper.

På vissa frågor ser vi att antalet felaktiga svar ökat samtidigt som antalet blanka svar minskat.
Kan detta visa att de elever som inte hade en uppfattning om begreppen i början,  hade vid
andra tillfället fått en viss bild om begreppen även om den inte var korrekt?

Sammanfattning

Resultaten i undersökningen som vi gjort visar att eleverna ökat sina kunskaper och sin
förståelse inom kemi genom att arbeta undersökande och experimentellt. Vår åsikt är att det är
mycket givande för alla parter att arbeta undersökande och experimentellt. Vid genomgång
och sammanfattning av dem olika laborationerna har samtliga elever sagt att de tycker om att
experimentera. Utan direkta observationer har vi sett att nyfikenheten, arbetsmoralen och
intresset varit stor bland eleverna och det är en av anledningarna till varför eleverna lärt sig en
hel del under den korta tiden. Det har även varit spännande och roligt för oss vuxna att arbeta
på detta sätt. Att se eleverna lyssna och sitta i spänd förväntan att få börja experimentera har
varit enormt roligt. Barn lär sig genom att vara aktiva i sin inlärning. De har en ren nyfikenhet
från början och vi bör låta dem pröva och utforska. Vi märkte att även om vissa experiment
inte blev som vi ville, så höjdes intresset för ämnet hos eleverna. De ville göra om
experimentet ända tills resultatet blev tillfredställande. Vi kan med gott samvete påstå att vi
har lyckats med vårt examensarbete!
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Fortsatt forskning

Kemi i grundskolans mellanår är fortfarande ett område som kan utvecklas. Många lärare är
fortfarande rädda för att anamma denna arbetsmetod. Vi anser att det är av stor vikt att
eleverna redan i tidig ålder får ta del av det undersökande och experimentella arbetet. Vi tror
att vår undersökning kommer att bidra till att elevernas intresse för NO i grundskolans senare
år blir både roligare och enklare för dem.
Det skulle vara intressant att på något sätt kunna påverka dem lärare som arbetar med klasser i
mellanåren av grundskolan. För om lärarna börjar arbeta med NO redan i mellanåren, så
kommer eleverna att ha det lättare under senare åren, dessutom kan intresset bibehållas
mycket längre än vad det gör idag. Resultatet skulle kunna bli att vi erhåller långt fler
naturvetare än vad vi har idag!
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Bilaga 1
(1/2)

Enkät 

1. Vad är en kemisk reaktion?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. När använder man kemi?
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Var eller när har man nytta av kemikunskaper?
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Hur uppkommer eld?
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Vilka färger syns i en låga och var är lågan varmast?

__________________________________________________________________

6. Hur ska man släcka en eld?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Vad är en brandtriangel för något?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



Bilaga 1
(2/2)

8. Om det finns matolja i en kastrull och matoljan börjar birinna, hur ska du släcka
elden?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9. Hur fungerar en brandsläckare?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

10. Kan det brinna på vatten?

 _________________________________________________________________



Bilaga 2
Ljuset i burken

Utrustning: En tom glasburk, ett värmeljus, tändstickor, färgkritor

1. Tänd ljuset. Vilka färger ser du i lågan? Vad är det som brinner? Varför behövs en
veke?

2. Vad tror du händer om du sätter burken över ljuset? Varför?
3. Pröva och titta noga vad som händer inne i burken. Rita och skriv hur du tror att det

går till.

Mål: Att känna till att det behövs syre för att något ska kunna brinna. Att visa att det bildas
vatten när ljuset brinner. Att visa en välkänd kemisk reaktion som avbryts när syret tar slut.

Tips vid genomförandet: Gamla syltburkar fungerar bra. Ha gärna några olika stora burkar,
så att ni kan testa om storleken gör någon skillnad. ( I större burkar brinner ljuset längre tid).
När eleverna sett att ljuset slocknar kan de upprepa försöket och titta efter vilken färg lågan
har sist, precis innan ljuset slocknar. Till detta , och alla andra försök med ljus och eld, måste
du se till att det finns eldsläckare i närheten.

Förväntat resultat: Ljuset slocknar. Först ser man hur det bildas imma och till och med
vatten droppar inne i burken. När ljuset slocknar kommer det rök från veken. Färger man kan
se i lågan är gult och blått. Det sista man ser är den blåa färgen.

Förklaring: För att ljuset ska brinna måste det finnas tillgång till syre. Syre är en gas som
finns i luften. När ljuset slocknar har det syre som finns i luften i glaset förbrukats. Kvar i
luften finns bara en annan gas som passande nog heter kväve, eftersom den kväver elden. Det
sker alltså en kemisk reaktion när ljuset brinner.
Stearinet smälter vid 70 grader och bildar en gas som brinner. Veken är till för att suga upp
det smälta stearinet.
Att lågan är ovanför ljuset beror på att det är en gas som brinner. Om man snabbt släcker ett
ljus och före en brinnande tändsticka i närheten av veken tänds ljuset utan att man nuddar
veken. Gasen antänds ändå.

Mera fakta: Stearinet är en blandning av energirika ämnen som består av stora molekyler
med många kolatomer. Energin i dessa molekyler kommer ursprungligen från solen. När
molekylerna plockas sönder igen, som t ex här när ljuset brinner, frigörs energin och det blir
varmt, det lyser som solen. Lägg märke till att de ämnen som bildas när ljuset brinner, dvs
vatten och koldioxid, är desamma som växterna har använt för att bygga upp de stora
molekylerna.
Det bildas alltså vatten när det brinner. Varför sprutar då brandkåren vatten på brasan?



Bilaga 3

Gaständning

Utrustning:
Stearinljus, tändstickor

Utförande:
1. Tänd ett stearinljus och låt det brinna i minst 30 sekunder.
2. Blås ut ljuset och för snabbt en brinnande tändsticka över den rökstrimma som uppstår

från veken när ljuset släcks.

Praktiska tips vid genomförandet:
Lagom avstånd att föra in den brinnande tändstickan i rökstrimman är 3-4 cm från veken.
Detta måste göras inom någon sekund efter utblåsningen för att experimentet ska fungera. Ju
längre veke på ljuset desto bättre.

Förklaring:
Den rökstrimma som uppstår efter utblåsning av ljuset är en lättantändlig gas som fattar eld
när den kommer i beröring med en brinnande tändsticka. Den brinnande gasen tänder veken
igen.



Bilaga 4

Ljus och gaffel

Utrustning:
Ett ljus, en gaffel

Kan du släcka ljuset med en gaffel? Pröva olika sätt.

Förväntat resultat: Ljuset slocknar.

Förklaring: Metallen i gaffeln leder värme bra. När man sänker ned gaffeln över ljuslågan
leds värmen bort från lågan och temperaturen kommer bli så låg att den understiger
antändningstemperaturen. Då slocknar ljuset.



Bilaga 5

Tung osynlig gas

Utrustning:
Glasburk, hög tillbringare, värmeljus, bakpulver, vatten

Utförande:
1. Häll 2 msk bakpulver i 1 dl vatten i en tillbringare och rör om.
2. Tänd ett värmeljus och ställ det i botten på en glasburk.
3. Låt bakpulverblandningen stå i minst 30 sekunder. Häll sedan försiktigt över den

tunga gas som bildats i tillbringaren i burken med värmeljuset.

Praktiska tips vid genomförandet:
Låt bakpulverblandningen bubbla färdigt först innan du häller bort den gas som bildats.
Tillbringaren bör ha en riktad pip annars häller man lätt bredvid. Det går utmärkt att använda
en vattenkanna istället för en tillbringare.

Förklaring:
När bakpulver och vatten blandas bildas gasen koldioxid som är en tung färg- och luktlös gas.
Eftersom den är tyngre än luft kommer den att stanna kvar i tillbringaren tills man häller ner
den i den lilla burken med ljuset i. När burken är full med koldioxid slocknar ljuset eftersom
koldioxiden trängt undan luften ur burken. Luft innehåller det syre som måste finnas för att
lågan ska kunna brinna.



Bilaga 6

Brinnande stålull

Utrustning: Stålull, ståltråd, blompinnar, snöre, bakplåt, tändstickor

1. Gör en balansvåg av blompinnarna och snöret.
2. Fluffa till stålullen. Gör två tussar och fäst dessa med ståltråd på blompinnen.

Balansera så att det väger jämnt.
3. Vad händer om man tänder eld på den ena ståltussen, tror du? Kommer balansen att

rubbas? Hur i så fall?
4. Se till att den tuss som ska tändas på hänger över plåten. Tänd på!
5. Vad blev det för resultat? Rita och berätta om vad som hände. Varför blev det så?
6. Vad skulle hända om man försöker tända eld på stålullen igen? Pröva! Varför blev det

så?

Mål: Att visa en kemisk reaktion, att det inte är samma ämne före och efter.

Tips vid genomförandet: Detta experiment är lämpligt att genomföra som en demonstration.
Det ska vara ren stålull och inte tvålull. OBS att stålull är MYCKET brandfarligt!
Visa först med en liten bit stålull att stålull brinner på samma sätt som ett tomtebloss.
Mörklägg klassrummet och håll en liten tuss i en sax över plåten.
Gör sedan balansnumret utifrån frågeställningen om hur det kommer att bli när stålullen
brunnit upp. En riktig balansvåg är ännu bättre än blompinne.

Förväntat resultat: Stålullen brinner som ett tomtebloss. Det blir mycket varmt. Stålullen ser
inte alls likadan ut efteråt. Den blir mörkare och tyngre.
Det går inte att tända eld på stålullen igen.

Förklaring: Stålull består av järn. I luften finns ett ämne som  heter syre. Det består av
atomer som sitter ihop två och två och bildar syremolekyler.
När stålullen brinner sker en kemisk reaktion, där järnet och luftens syre bildar ett nytt ämne.
För att det ska ske på detta häftiga sätt måste vi hålla en tändsticka intill stålullen. Då rör sig
järnatomerna och syremolekylerna snabbare. De krockar häftigt med varandra och slår sig
samman och bildar något som heter järnoxid.
Järnoxiden är en kemisk förening mellan syre och järn. Det har alltså bildats ett nytt ämne
med nya egenskaper. Men det har inte bildats några nya atomer. De är desamma som före
experimentet.
Rost är ett exempel på en långsammare reaktion mellan järn och syre, utan uppvärmning.
Varför blir den brunna stålullen tyngre då? Det kan du förklara genom en dramatisering:
några elever är järnatomer och några är syremolekyler. Alla atomer väger (har en massa). Det
gör även syreatomerna som finn i luften. De elever som föreställer syret måste kroka ihop två
och två, eftersom syret förekommer som syremolekyler. Järnatomerna står på en våg, säger vi,
och nu kommer syremolekylerna och bildar kemisk förening, de krokar fast i järnatomerna.
Visst blir det fler som står på vågen efteråt! Det måste väga mer!

Fler exempel: Tänd en tändsticka. Jämför tändsatsen före och efter. Den går inte att tända
igen. Vad händer med trät? Det blir alldeles kolsvart. Vad kan det vara för ämne? Nya ämnen
med nya egenskaper har bildats, men samma atomer. Det finns kolatomer även i den otända
tändsticka.
Fyrverkerier är lysande exempel på kemiska reaktioner.
Jämför med vad som händer i en glödlampa som ju går att tända igen!



Bilaga 7

Skumsläckare

Utrustning: En plastbalja, några värmeljus, stor glasburk (4 dl), varmt vatten, bikarbonat,
diskmedel (Yes), ättika, tratt

Utförande: Ställ ljusen i baljan och tänd dem. Häll varmt vatten glasburken. Rör ner 15 g
bikarbonat och 2 msk diskmedel i vattnet. Häll ättikan genom tratten ned i vätskan och
studera vad som händer.

Förväntat resultat: Det bildas skum. Ljuset slocknar innan själva skummet täcker ljuset.

Förklaring: Det bildas koldioxid när ättikan reagerar med bikarbonaten. Diskmedlet gör att
gasen fyller små bubblor (skummet). Redan innan skummet täcker ljuset har det bildats så
mycket koldioxid att syret trängts undan.


