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Abstrakt 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka om ett laborativt arbetssätt kan få eleverna att uppleva 
att kemi är lättare att förstå. Arbetet har genomförts i en klass i år 8 i Kiruna kommun. 
Material som jag använt mig av för att mäta den här undersökningen har varit 
laborationsrapporter, enkäter och observationer. Min undersökning visar att eleverna upplever 
att det är lättare att förstå ämnet kemi genom laborativt arbete. 
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Bakgrund 
 
 
Inledning 
 
Om man i skolan arbetar mer laborativt i kemi genom att iaktta, lukta och undersöka är det 
lättare att förstå ämnet kemi. Det upplevde jag när jag gick i grundskolan, men också under 
min tid som student på lärarutbildningen. Naturligtvis tycker jag att det även skall finnas 
teoretisk undervisning, men den får inte ta över helt. Det måste finnas utrymme för båda 
formerna. 
 
Det är ingen hemlighet att intresset för de naturvetenskapliga ämnena är lågt och det kanske 
inte är så konstigt eftersom naturvetenskaplig undervisning, speciellt kemi och fysik ofta 
anses vara lite abstrakt och svårt att förstå (Andersson, Bach, Ohlander och Zetterqvist, 2005). 
Men genom att arbeta på ett laborativt arbetssätt tycker jag att det är lättare att förstå 
lärostoffet. När man fått se och utföra det i praktiken kommer man bättre ihåg det som man 
lärt sig. Så min förhoppning med detta examensarbete är att undersöka om ett laborativt 
arbetssätt får eleverna att uppleva att ämnet kemi är lättare att förstå. 
 
 
Lärande teorier 
 
Om man varierar arbetssättet med praktiska inslag ger det en chans för fler elever att 
intressera sig för naturvetenskapliga företeelser. Det ger i sin tur möjlighet för fortsatt intresse 
(Persson, 2000). 
 

Uttrycket learning by doing återspeglar i sin förenkling en syn på människan som aktiv gentemot sin 
omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för människan. I utbildningen måste då eleven ges 
möjligheter att aktivt pröva och experimentera. (Dewey, 1980 s.15) 

 
Det finns många lärande teorier varav empirism och konstruktivism är några som är 
tillämpliga för naturvetenskaplig undervisning. 
 
Empirism 
 
Vi tycker att vi får kunskap när vi diskuterar med andra människor, uppfattar händelser och 
föremål, ser på TV, och läser tidningar. �En mer utvecklad form av detta synsätt kallas 
empirismen, som är läran om att all kunskap kommer från erfarenheten� (Andersson, 1989, 
s.16). Det är antingen vårt inre sinne eller våra yttre sinnen, hörsel, lukt, syn, känsel och smak, 
som förmedlar kunskapen och i medvetandet är det dessa sinnen som iakttar tillstånden. Dessa 
sinnen fungerar t.ex. som en kamera eller som en bandspelare, registreringsorgan som 
registrerar sådant som vi upplever. Genom att göra observationer får man ökad kunskap och i 
den naturvetenskapliga undervisningen tycker empiristen att eleven ska använda ett 
undersökande och prövande arbetssätt (Andersson, 1989). 
 
Konstruktivism 
 
De finns tre punkter i en konstruktivistisk uppfattning av lärande: ��idén om jämvikt genom 
självreglering, tanken att människan till sin natur är nyfiken och vetgirig samt föreställningen 
om tankestruktur� (Andersson, 1989 s.17). Om t.ex. iakttagelse och förväntan inte 
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överensstämmer för individen störs jämvikten. Individen försöker återställa jämvikten genom 
självreglering. Individen anpassar sig med hjälp av intelligensen. I undervisningen kan det 
gälla om en elev har en teori om hur något skall fungera i t.ex. en laborationsuppgift och så 
överensstämmer det ej i praktiken när eleven utför uppgiften. Då störs elevens jämvikt och 
eleven blir mer nyfiken och vill lära sig mer. Även nyfikenhet och vetgirighet gör att 
jämvikten störs. Individen försöker återställa jämvikten och genom det lär vi oss ny kunskap 
för framtida anpassning. Om det dyker upp ett problem som ska lösas t.ex. en kemi laboration 
utsätts eleven för olika tankestrukturer. När problemet löses har eleven lärt sig något nytt 
(Andersson, 1989). 
 
 
Varför är naturvetenskaplig undervisning viktig? 
 
Ett av skolans syften med undervisningen är att hjälpa eleven så att hon/han lär sig att 
orientera i den invecklade värld vi lever i. I det här sammanhanget spelar naturvetenskapen en 
viktig roll. Därför är det viktigt att diskutera händelser i omvärlden och vad de har för 
betydelse för naturvetenskapen i skolan (Andersson, 2001). Kunskaper i naturvetenskap är 
också viktiga för att våra barn ska bli självständiga och kunna ta egna beslut i en framtid 
bland annat inom den tekniska och industriella utvecklingen (Andersson i Johansson och 
Rosén, 1992). 
 
Det finns fyra argument som Sjöberg (2000) tar upp som viktiga för naturvetenskaplig 
undervisning i skolan. Det första är ekonomiargumentet som innebär att naturvetenskapliga 
kunskaper är lönsamma ekonomiskt. Elever som får bra vetenskaplig kunskap i skolan klarar 
sig bättre att möta arbetslivet än de som inte får sådan kunskap, eftersom samhället idag 
behöver arbetskraft med bra vetenskaplig kunskap. Elever utbildas av skolan för att ingå i 
arbets �och produktionslivet. I vårt samhälle är den materiella grunden det vi producerar 
(varor och tjänster) och nästa generation måste ha kvalifikationer på dessa områden. I 
framtiden behövs en befolkning som är kvalificerad och som har en ekonomisk ryggrad för att 
kunna lösa samhällets uppgifter, men också för att hålla ordning i välfärdsstaten. Solidaritet 
och omsorg måste luta mot en ekonomisk grund och när vi i dag konkurrerar med andra 
länder och har en internationalisering som ökar är utbildningsnivån bland befolkningen en 
stor faktor. Därför behövs inte bara en teknisk elit som är högt utbildad utan en arbetskraft 
med en utbildningsnivå som är generellt hög. Därför önskar näringslivet en skola i framtiden 
som hos flertalet utvecklar den naturvetenskapliga kompetensen (Sjöberg, 2000). 
 
Det andra är nyttoargumentet som innebär att vardagslivet blir lättare och mer praktiskt att 
klara av genom hjälp från naturvetenskapliga ämneskunskaper och färdigheter. Tekniska 
apparater av alla de slag finns runt omkring oss i vardagslivet. För att klara av verkligheten 
med alla apparater och inte vara helt främmande inför den måste vi ha en förståelse för den 
grund som naturvetenskapen står på (Sjöberg, 2000). Strömdahl (2002) menar också att när vi 
ska utföra vardagliga sysslor som att t.ex. använda mikrovågsugnen till att värma mat eller 
titta på TV eller ringa någon med mobiltelefonen, så behöver vi inte känna till den avancerade 
kunskap, inom naturvetenskap och teknik, som finns bakom dessa tekniska apparater för att 
använda dem. Men om dessa apparater plötsligt slutar fungera skulle vi ha god användning för 
den kunskapen helt enkelt för att vi vill få dem att fungera igen. 
 
Det tredje är demokratiargumentet som innebär att för att få en fungerande demokrati är 
kompetens viktigt att ha i de naturvetenskapliga ämnena. Förnuft och förhandling, argument 
och kunskap är grunder som beslut kan baseras på. Deltagarna i en demokrati som fungerar är 
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självständiga och låter sig varken manipuleras eller luras. Att kunna påverka sin situation är 
viktigt i en demokrati, men man måste först förstå den för att kunna påverka den (Sjöberg, 
2000). 
 
Det fjärde är kulturargumentet som innebär att en av de produkter inom kulturen som är 
viktigast hos mänskligheten är naturvetenskapen. Naturvetenskapens tankar har varit förenade 
med konsten och filosofin genom historien. Den världsbild som vi har idag utgörs bl.a. av de 
naturvetenskapliga teorierna som ingår i vår verklighetsuppfattning. Skolan har som uppgift 
att ge nuvarande och kommande generationer kännedom om mänsklig kunskap och kultur och 
föra vidare värderingar och kunskaper som i vår kultur har en central plats (Sjöberg, 2000). 
Enligt Strömdahl (2002) finns kunskap inom naturvetenskap och teknik i vår kultur och 
genom den kan vårt vardagliga liv förändras både positivt och negativt. Därför är den 
kunskapen viktig för att vi ska vara aktiva medborgare i ett samhälle som är demokratiskt. 
Men Strömdahl (2002) anser också att den naturvetenskapliga och tekniska kunskapen inte 
finns hos alla som allmänbildning, utan det är därför den undervisningen är så viktig. 
Johansson och Rosén (1992) skriver också att det inte är acceptabelt att allmänbildningen är 
så låg inom det naturvetenskapliga området.  
 
Sjöberg (2000) anser också att de naturvetenskapliga ämnena skall visa att man ska ha 
respekt, kärlek och vilja ta hand om naturen. De ska även gynna och stimulera fantasi, 
nyfikenhet och kreativitet. 
 
 
Naturvetenskaplig undervisning 
 
För att den naturvetenskapliga undervisningen ska bli bättre och inte vara så föråldrad finns 
det möjligheter enligt läroplanens betoning att bli mer laborativ och probleminriktad, vilket 
gör att eleverna blir mer aktiva. Om eleverna får pröva och undersöka i egen takt kan de 
genom att tänka själva och arbeta praktiskt förstå och kontrollera till viss del sin omgivning. 
Detta spelar stor roll för utveckling av självförtroendet hos eleverna (Andersson, 1989). 
 
Uvebrant (1997 s.2) skriver att kemiämnet måste vara roligt och arbetsglädjande. Hennes 
prioriteringsordning är följande: 
 

- Elevernas intresse skall väckas och hållas vid liv. Kemi måste vara roligt och spännande. 
Nyfikenheten stimuleras av experimenterande och självförtroendet bevaras genom att teorikraven 
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 gymnasiekurser i 
tankarna, men i praktiken byter elever program därför att de tycker att de har för dåliga baskunskaper. 
- Utveckling 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 strävan att anpassa 
undervisningen till olika elevgrupper. 

 
 
Varför laborativt arbetssätt? 
 
Experimenten är en stor del av naturvetenskapen. Laborationerna i den naturvetenskapliga 
undervisningen kan inta olika motiveringar och former. Sjöberg (2000) tar upp några utsagor. 
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1. Genom experiment kan eleverna själva härleda lagar och samband. På så sätt kan de efterlikna 

verklig vetenskap. 
2. Genom experiment kan eleverna få praktisk bekräftelse på att teorin stämmer. Även om man inte 

upptäcker nya och okända samband, har experimentet en rent pedagogisk effekt. 
3. Genom �klassiska försök� kan eleverna få en inblick i hur vetenskapen har utvecklats. 
4. Genom experiment kan eleverna lära sig hantera en del mätutrustning och apparater som det är 

viktigt att de behärskar. 
5. Genom experiment kan eleverna bli motiverade, lära sig goda arbetsvanor, lära sig följa 

anvisningar, skriva ned resultat och samarbeta med andra om en uppgift. 
6. Genom öppna experiment (undersökningar) kan eleverna utforska den problemställning de håller 

på med. 
7. Huvudavsikten med experiment är helt enkelt att motivera eleverna, skapa intresse och variera 

undervisningen så att ämnet upplevs som spännande. (Sjöberg, 2000 s.409) 
 

För att eleven ska få mest nytta av problemlösning och bl.a. öka sitt lärande är det bra om 
eleven får välja en egen väg för att lösa problemet. Därför måste det finnas olika 
lösningsalternativ och olika svårighetsgrad på dessa. Men detta räcker inte, utan eleven måste 
ha en egen teori om varför hon/han väljer att göra som hon gör, alltså eleven måste ha motiv 
och orsak klart för sig. För att den individuella kunskapsutvecklingen skall bli så bra som 
möjligt måste elevernas kunskap utvecklas och utmanas (Dimenäs och Sträng Haraldsson, 
1996). 
 
Wickman (2002) menar att kunskap som man tar in via ens egna sinnen är konkret medan 
språklig kunskap är mer abstrakt. Det abstrakta är svårare att ta till sig och förstå än det 
konkreta, som gör att naturvetenskap blir mer begriplig och lättare att förstå. Enligt Qualter 
(1996) handlar vetenskap om utförande. Det avgörande momentet i naturvetenskap är att 
arbeta praktiskt. Ett exempel som Qualter tar upp är att många elever ogillar de teoretiska 
ämnena som t.ex. modersmål, matematik o.s.v. Men när de börjar med naturvetenskap visar 
det sig att de tycker om det ämnet eftersom de då får möjlighet att ta reda på saker på egen 
hand. 
 
Under lektionen måste läraren försöka förstå vad eleverna lär sig utifrån när de pratar eller 
arbetar (Wickman, 2002). 
 

Utgångspunkten innebär att lärandeprocessen jämställs med hur studenterna tillsammans med andra 
elever och med lärare använder tidigare kunskaper för att skapa nya kunskaper i samarbete med 
varandra och i mötet med laborationsmaterialet. (Wickman, 2002 s.100) 
 

Ingen händelse är den andra lik utan, kunskap som man har sedan tidigare måste alltså 
värderas om beroende på vad man studerar för tillfället Alltså kan man säga att läraren spelar 
en stor roll för vad eleverna kan lära sig under laborationens gång. Läraren skall vara en 
samtalspartner så eleverna kan diskutera och få feedback under lektionen (Wickman, 2002). 
 
 
Förankring i styrdokument 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, står det att skolan har som ansvar att 
eleverna skall utveckla och lära sig kunskaper som är viktiga att kunna för varje människa. 
Undervisningen i skolan skall utgöra en stomme för nyfikenhet, utforskande och lusten att 
lära (Skolverket, 2000). 
I strävans målen står det bland annat att skolan skall sträva efter att varje elev 
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 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, 
 befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som 

förnuftsmässiga och etiska överväganden, 
 tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få 

beredskap för livet. (Skolverket, 2000) 
 
I kursplanerna inom den laborativa verksamheten anges vad eleverna skall ha uppnått i skolår 
9, de skall bland annat 
 

- 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) 

 
I kursplanen för ämnet kemi står det bland annat att �Kemiämnet syftar till att beskriva och 
förklara omvärlden ur ett kemiskt perspektiv� (Skolverket, 2000). Det syftar också till att 
uppmärksamma och arbeta med frågor om resurser på jorden, miljö och människans hälsa. 
Utbildningen skall visa glädjen och fascinationen med att upptäcka men också få människan 
att bli nyfiken och fundera över det vardagliga livet och hur naturen är uppbyggd (Skolverket, 
2000). 

 
 

Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att se om eleverna upplever att ämnet kemi blir lättare att förstå 
genom ett laborativt arbetssätt. 
 

Metod 
 
Min undersökning går ut på att undersöka om ett laborativt arbetssätt får eleverna att uppleva 
att ämnet kemi är lättare att förstå. Metoden jag använde mig av i min undersökning är en 
kvantitativ metod (Patel och Davidsson, 1994). Metoden genomfördes genom att eleverna 
utförde laborationer och skrev ner resultatet i laborationsrapporter som jag delade ut inför 
varje laboration. Jag samlade sedan in rapporterna och i slutet av arbetsperioden delade jag ut 
en enkät (bilaga 1) med helt strukturerad och standardiserad uppläggning (Holme och 
Solvang, 1991). Enkäten innehöll frågor med fasta svarsalternativ för att underlätta 
sammanställningen. Laborationsrapporterna och enkäterna jämförde jag sedan med varandra 
för att se om eleverna fått en förändrad förståelse. Under laborationstillfällena observerade jag 
elevernas informationssökande och sätt att arbeta. 
 
Det material som använts till undersökningen är enkäter och laborationsrapporter. 
 
 
Försökspersoner 
 
Min undersökning gjorde jag i år 8 i en klass som bestod av 24 elever. Denna klass valde jag 
för att min handledare var klassföreståndare för dem. 
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Antalet grupper och gruppstorleken varierade mellan laborationstillfällena på grund av att det 
var elever som var frånvarande. Variationen berodde också på att grupperna bestod av olika 
antal elever. Detta på grund av att jag styrde några laborationer till halvklasstimmarna för att 
det var lättare att utföra laborationer med färre elever. Under halvklasstimmarna delade jag in 
eleverna i mindre grupper, alltså blev det vid något laborationstillfälle fler grupper med 
mindre antal elever. 
 
 
Bortfall 
 
Bortfall från laborationstillfällena 
 
 Frånvarande 
Laboration 1 2 
Laboration 2 0 
Laboration 3 3 
Laboration 4 1 
Laboration 5 1 
Laboration 6 1 
Laboration 7 1 
 
Bortfall från enkätundersökningen och provtillfället 
 
När provet (bilaga 2) genomfördes var en elev frånvarande. Två elever skrev inte provet av 
andra skäl. Eleven som var frånvarande skrev provet vid ett senare tillfälle och klarade det. 
När jag gjorde min enkätundersökning var tre elever frånvarande. 
 
 
Genomförande 
 
Tidsplan för genomförande av examensarbete 
 
PM genomfördes   Våren 2004 
Bakgrund, syfte och metod genomfördes Våren 2004 
Undersökningen genomfördes under praktiken Hösten 2005 
Färdigställande av examensarbete  Hösten 2005 
 
Genomförande i klassen 
 
Undervisningsavsnittet handlade om syror och baser och varade i fyra veckor. Under dessa 
fyra veckor fick eleverna utföra laborationer blandat med mina teoretiska genomgångar. Jag 
genomförde även några demonstrationslaborationer, eftersom det ingick mycket starka syror 
och baser i dessa. 
 
Inför varje laboration delade jag ut en laborationsrapport som innehöll två uppgifter där den 
ena uppgiften var att redogöra vad som händer i experimentet och den andra var att förklara 
varför det hände. För den sista uppgiften fick eleverna använda böcker för att hitta svaret. 
Laborationsrapporterna samlade jag sedan in när eleverna hade arbetat färdigt med dem. 
Förklaringen till laborationerna gick jag igenom när tillfälle gavs, oftast efter laborationen 
eller innan nästa laborationstillfälle. Eleverna arbetade gruppvis med varje laboration. 
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Gruppernas sammansättning valdes ibland av eleverna och ibland av mig. Detta medförde att 
gruppernas sammansättning var olika vid varje laborationstillfälle. 
 
Lektionerna bestod av helklass utom vid två tillfällen då eleverna var indelade i halvklass. 
Under första veckan delade jag ut en målbeskrivning för avsnittet syror och baser (bilaga 3). 
Målen hade min handledare och jag utformat utifrån kursplanen i ämnet kemi som underlag 
(Skolverket 2000). Avsnittet syror och baser avslutades med ett prov (bilaga 2) som jag hade 
gjort. 
 
Vecka 35 
 
Första lektionen började jag med att presentera mig och mitt examensarbete. Andra lektionen 
började jag med en demonstration för att fånga elevernas intresse. Efter lärardemonstrationen 
hade jag genomgång av laborationsföreskrifter och en kort teoretisk genomgång. Eleverna 
fick sedan börja arbeta med laboration 1 (bilaga 4). Resten av veckan arbetade eleverna med 
laboration 2 och 3 (bilaga 5 och 6) och jag hade några teoretiska genomgångar. 
 
Vecka 36-37 
 
Eleverna fick arbeta med laboration 4, 5 och 6 (bilaga 7, 8 och 9) varvat med teoretiska 
genomgångar som jag utförde. 
 
Vecka 38 
 
Eleverna arbetade med laboration 7 (bilaga 10). Avsnittet syror och baser avslutades denna 
vecka med ett skriftligt prov (bilaga 2). 
 
 

Resultat 
 
Laborationsrapporter 
 
I laborationsrapporterna fick eleverna svara på frågan �Varför hände det? Förklara�. Här 
redovisas deras svar gruppvis. 
 
Laboration 1 (bilaga 4) 
Fyra av sex grupper har inte svarat på frågan. En grupp har svarat att alla indikatorer är svaga 
syror och baser som avger eller tar upp vätejoner. Då ändras strukturen i indikatorn så färgen 
förändras. En annan grupp svarade att Blåbären bytte färg på ammoniaken till grönsvart. 
 
I laboration 1 är det bara en grupp som har skrivit rätt förklaring. Den rätta förklaringen är att 
indikatorer är svaga syror och baser som tar upp eller avger vätejoner när de droppas i en syra 
eller bas Det gör så att strukturen i indikatorn ändras så det blir en färgförändring i syran eller 
basen. 
 
 
Laboration 2 (bilaga 5) 
Fem av sju grupper har inte svarat på frågan. En grupp har svarat att ättiksyran är en svag syra 
och innehåller mycket vätejoner. En annan grupp har svarat att alla indikatorer är svaga syror 
och baser som delar ut och tar upp vätejoner. 
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Det var ingen som skrev rätt förklaring i laboration 2. Den rätta förklaringen är att 
produkterna som undersöktes har olika surhetsgrad. Alltså olika koncentration av vätejoner. 
En sur lösning har mer vätejoner, vilket medför ett lägre pH-värde. Motsatsen till syra är en 
bas och en basisk lösning har mer hydroxidjoner, vilket medför ett högre pH-värde. En 
lösning som har lika stor koncentration av vätejoner och hydroxidjoner är varken basisk eller 
sur den är neutral. 
 
 
Laboration 3 (bilaga 6) 
Tre av sex grupper har inte svarat. Två grupper har svarat att alla indikatorer är svaga syror 
och baser som avger eller tar upp vätejoner. Då ändras strukturen i indikatorn så färgen 
förändras. En annan grupp har svarat att indikatorerna delade ut eller tog upp vätejoner. 
Tre grupper har skrivit rätt förklaring i laboration 3. Den rätta förklaringen är samma som i 
laboration 1. 
 
 
Laboration 4 (bilaga 7) 
Alla grupper har svarat att löken innehåller en syra. Elevernas förslag på vilken syra det var 
är: 
Saltsyra, ättiksyra, citronsyra 
Saltsyra, askorbinsyra 
Askorbinsyra 
Citronsyra 
Saltsyra, löksyra 
Citronsyra 
 
Det grupperna svarat är inte rätt. Den rätta förklaringen är att när man hackar lök bildas en gas 
som via luften transporteras till, och reagerar med, vattnet och bildar en mild form av 
svavelsyra. 
 
 
Laboration 5 (bilaga 8) 
I denna laboration hade alla grupper skrivit olika svar. Därför redogör jag alla gruppernas svar 
här nedan. 
Grupp 1: Ärtorna åker upp med bubblorna eller bruset för att ärtorna är så lätta. 
Grupp 2: För att koldioxiden knuffar upp dem. 
Grupp 3: För en eller flera bubblor i kolsyran trycker upp ärtorna mot ytan, sen försvinner 

bubblorna vid ytan och dem åker ner igen. 
Grupp 4: På grund av kolsyran. 
Grupp 5: För att det kommer in citronsyra och bikarbonat i ärtorna så de svällde upp och blev 

lättare och då åkte de upp och ner med bubblorna. 
Grupp 6: För att citronsyran for uppåt och ärtorna åkte med men sedan åkte dem ner igen för 

att ärtorna var för tunga. 
 
Ungefär hälften av grupperna har svarat rätt när de skriver att ärtorna far uppåt med 
koldioxidbubblorna, men bara en grupp har gett en förklaring till varför ärtorna åker ner. Den 
rätta förklaringen är att citronsyran reagerar med bikarbonatet genom att bilda koldioxidgas 
som fastnar på ärtorna i form av bubblor. Ärtorna flyter upp till ytan där bubblorna spricker 
vilket gör att ärtorna faller ner till botten. 
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Laboration 6 (bilaga 9) 
Tre grupper har svarat att mineralvattnet innehåller kolsyra som är surt. En annan grupp har 
svarat att vattnet blev gult för att vi hällde kolsyra i bägaren. Eftersom kolsyra är surt. En 
grupp har svarat att kolsyra är en sur lösning. Den sista gruppen har svarat att man häller 
kolsyra i den. 
 
I laboration 6 har fem grupper skrivit rätt förklaring som är att mineralvattnet innehåller 
kolsyra, en syra som gör vattnet surt. 
 
 
Laboration 7 (bilaga 10) 
Två grupper har svarat att i brustabletten finns en syra och en bas som reagerar med varandra 
när de blandas med vatten. Det bildas koldioxid som kräver mer utrymme och därför far 
locket iväg. Två andra grupper har svarat att det bildas koldioxid och trycket blir för stort. En 
grupp har svarat att det bildas koldioxid som kräver mer utrymme och därför far locket iväg. 
En annan grupp har svarat att Eftersom det är en brustablett i vatten så bubblar det upp syre, 
eftersom inte syret kan komma ut så blir trycket så stort att korken flyger iväg. En sista grupp 
har svarat att korken frigörs från burken på grund av kolsyrans tryck och gasen koldioxid. 
 
Alla grupper förstår att trycket blir för stort och därför far burken iväg. Sedan har alla grupper 
utom en förstått att det bildas koldioxid. Den rätta förklaringen är att brustabletten reagerar 
med vattnet och det bildas koldioxidgas som tar större plats. Alltså det blir trångt inne i 
burken och därför far burken iväg med en smäll. 
 
 
Enkät 
 
Enkäten (bilaga 1) består av 7 frågor med två svarsalternativ. På varje fråga fick eleverna, i 
klassen i år 8 i Kiruna kommun, bara skriva ett svarsalternativ. 
 
Fråga 1: Tycker du att ämnet kemi är lättare att förstå efter att du har gjort 

laborationer? 
 

Fråga 1

1

20

0

2

4
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8

10

12

14

16

18

20

22

Antal 
elever Ja

Nej

 
På första frågan ser man att nästan alla elever tycker att det är lättare att förstå ämnet kemi 
efter att de gjort laborationer. 
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Fråga 2: Tycker du det är lättare att lära sig om ämnet kemi när du har gjort 
laborationer? 
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Det är bara två elever som tycker det är svårt att lära sig om ämnet kemi efter laborativt 
arbete. 
 
 
 
 
Fråga 3: Tror du att du har lättare att komma ihåg det du lärt dig efter att du gjort 
laborationer? 
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Nästan hela klassen tycker det är lättare att komma ihåg det som de har lärt sig efter att de har 
laborerat. 
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Fråga 4: Tycker du det är lättare att förstå avsnittet � Syror och baser � efter att du har 
gjort laborationer? 
 

 

Fråga 4
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Ungefär en fjärdedel av eleverna tycker inte det är lättare att förstå avsnittet syror och baser 
efter att ha arbetat laborativt. 
 
 
 
 
Fråga 5: Tycker du det är lättare att förstå pH-begreppet efter att du har gjort 

laborationer om det? 
 

 

Fråga 5
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Majoriteten i klassen tycker det är lättare att förstå pH-begreppet efter att de gjort laborationer 
om det. 
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Fråga 6: Tycker du det är lättare att förstå försurningsproblemen när du gjort 
laborationer om syror och baser? 
 

 

Fråga 6
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Här tycker ungefär hälften av klassen att det inte är lättare att förstå försurningsproblemen 
efter laborativt arbete om syror och baser. 
 
 
 
 
Fråga 7: Tycker du det har varit roligt att laborera om syror och baser? 
 

 

Fråga 7
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Bara två elever tycker inte att det har varit roligt att arbeta laborativt om syror och baser. 
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Observationer 
 
När eleverna skulle svara på frågan i laborationsrapporten fick de använda böcker till hjälp. 
Jag observerade till en början att eleverna inte var så aktiva att söka information i böcker och 
därför inte kunde svara på frågan i de första laborationsrapporterna. Det blev lite bättre med 
informationssökandet efter att eleverna hade gjort fler laborationer. Jag upplever inte att 
eleverna tyckte de var lättare när de fick söka efter förklaringarna själv. Jag observerade också 
att eleverna blev nyfikna och frågade mer under tiden som vi utförde laborationer 
 
När provet (bilaga 2) genomfördes var det 18 av 22 elever som klarade provet. Tio elever fick 
G, sju elever fick VG och en elev fick betyget MVG. 
 
 
Diskussion 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
För att få så god reliabilitet, tillförlitlighet, på undersökningen som möjligt krävs att man 
baserar den på olika mätmetoder. I min undersökning har jag valt att till största delen använda 
mig av en kvantitativ metod, enkäterna (bilaga 1). Laborationsrapporterna som jag använt mig 
av är av kvantitativ karaktär, men också kvalitativ karaktär genom analys av elevernas svar. 
Genom att jag arbetat med olika mätmetoder anser jag att min undersökning har relativt god 
tillförlitlighet. Angående enkäterna är jag medveten om att jag ställt ledande frågor i 
enkätundersökningen vilket kan ha påverkat resultaten av min undersökning. Om jag använt 
mig av intervjuer hade min undersökning blivit mer pålitlig, men på grund av hög 
arbetsbelastning, tidsbrist och att jag arbetat ensam så valde jag att inte göra några intervjuer. 
 
Jag anser att validiteten av min undersökning är god eftersom jag har fått svar på de frågor 
som jag velat undersöka. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
 
Laborationsrapporter 
 
När man studerar laborationsrapporterna ser man att svarsfrekvensen ökar när eleverna gjort 
fler laborationer. Det tror jag beror på att det här sättet att arbeta är, vad jag vet, nytt för dem 
och de visste inte riktigt hur de skulle gå till väga. Därför blev informationssökandet inaktivt. 
Eleverna fick inte heller så mycket tid på sig när de skulle söka efter förklaringarna, vilket jag 
också tror bidrar till att förklaringarna inte blev besvarade. Laborationerna 1-3 som eleverna 
utförde i början hade lite komplicerade förklaringar. Eftersom laboration 1 (bilaga 4) och 3 
(bilaga 6) har samma förklaring trodde jag att eleverna kunde förklara laboration 3 eftersom 
de redan gjort laboration 1. Men det var bara tre grupper som skrev en förklaring och tre som 
valde att inte skriva. Det kan bero på att eleverna inte förstod förklaringen. De grupper som 
skrev en förklaring till laboration 3 verkar som om de har skrivit av en förklaring i en bok 
vilket kan hända eftersom de fick använda böcker till hjälp. Svarsfrekvensen är inte 
personberoende dvs. det var inte samma elever i de grupper som svarade i början. 
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På de resterande laborationsrapporterna blev förklaringarna ifyllda. Jag tror en orsak till att 
eleverna upplevde att det var lättare att förstå ämnet kemi kan ha varit att de utfört fler 
laborationer och blev vana vid den arbetsmetoden.  
 
 
Enkät 
 
I enkäterna (bilaga 1) kan man se på fråga ett att alla elever utom en tycker att ämnet kemi är 
lättare att förstå efter att de har arbetat laborativt, vilket är enligt syftet i min undersökning. På 
fråga tre är det bara två elever som inte tycker kemi är lättare att komma ihåg efter laborativt 
arbete. Enligt enkätfråga två är det 19 elever av 21 som tycker det är lättare att lära sig om 
kemi efter att ha utfört laborationer, som är enligt uttrycket �Learnig by doing� som Dewey 
(1980) skapade. Jag anser att dessa faktorer är viktiga för att lättare förstå ämnet kemi som 
min undersökning bygger på. I enkätfrågorna fyra och fem är det majoriteten av eleverna som 
tycker att förståelsen har blivit lättare, efter att de arbetat laborativt, vilket jag tycker framstår 
som positivt ur min undersöknings synvinkel. En möjlighet till att eleverna svarat att ämnet 
kemi blev lättare att förstå kan vara att de tyckte det var roligare att utföra laborationer än att 
sitta och lyssna på en teoretisk genomgång. När det gäller enkätfråga sex är det ungefär 
hälften av eleverna som svarat att de inte tycker att förståelsen för försurningsproblemen blir 
lättare efter laborativt arbete om syror och baser. I detta fall har eleverna inte utfört någon 
specifik laboration om just försurningsproblemen. Däremot har eleverna haft en teoretisk 
genomgång (bilaga 11) på det. Här ser man att fler elever har svårare att förstå när de inte 
utfört en laboration på det avsnittet. Det visar att eleverna hade behövt göra en laboration om 
försurningsproblemen för att lättare förstå dem. Men faktum är att eleverna faktiskt har lärt 
sig om syror och baser, vilket man ser genom att de klarade provet (bilaga 2) och genom att 
förståelsen för försurningsproblemen inte blev lättare. Jag tycker det här visar att ett laborativt 
arbetssätt får eleverna att uppleva att ämnet kemi är lättare att förstå, som är i enlighet med 
den empiristiska teorin att genom erfarenheten kommer all kunskap (Andersson, 1989). 
Sista enkätfrågan tar upp om det varit roligt att arbeta laborativt om syror och baser. Här 
svarar nästan alla elever att det varit roligt med laborativt arbete, vilket jag tycker är viktigt 
för att lättare förstå ämnet kemi som Uvebrant (1997) menar att kemi ska vara arbetsglädjande 
och roligt. 
 
 
Lektioner och observationer 
 
I min undersökning såg jag att eleverna inte verkade tycka att det var lättare att förstå 
laborationerna när de själva fick söka information. Det kan hända att eleverna tyckte det var 
svårt att hitta förklaringar till laborationerna eftersom jag inte tagit laborationerna direkt ur 
någon bok som de hade tillgång till. 
 
Under arbetets gång uppmärksammade jag att eleverna började fråga mer, vilket tyder på 
intresse och nyfikenhet som leder till att eleven vill lära sig mer (Andersson, 1989). 
 
Jag observerade i början av min undersökning att eleverna inte hade så stor kunskap eller 
förståelse av syror och baser. Vid provtillfället klarade 18 av 22 elever provet (bilaga 2). Tio 
elever fick betyget G, sju elever fick VG och en elev fick MVG. Provresultaten visar att de 
flesta av eleverna har lärt sig om syror och baser och jag hoppas att det är genom det 
laborativa arbetet, men riktigt säker är jag inte. 
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Fortsatt forskning 
 
För att det här ska bli en sådan bra undervisningsmetod som möjligt, krävs framförallt mer tid. 
Fyra veckor är alldeles för kort tid för att eleverna ska hinna bli bekant med arbetsformen, 
men också för att min undersökning ska ge ett resultat som är tillräckligt pålitligt. Det kan 
också vara bra att undersöka andra typer av laborationer. Det skulle vara intressant att se om 
eleverna får större förståelse och har lättare att lära sig om de själv får utforma 
undersökningar inom kemin. 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor i kemi för 8a 
 
 
Här kommer några enkätfrågor som jag vill att du svarar JA eller NEJ på. 
 
 

1. Tycker du att ämnet kemi är lättare att förstå efter att du har gjort 
laborationer? 

 
 
 
2. Tycker du det är lättare att lära sig om ämnet kemi när du har gjort 

laborationer? 
 
 
 

3. Tror du att du har lättare att komma ihåg det du lärt dig efter att du gjort 
laborationer? 

 
 
 

4. Tycker du det är lättare att förstå avsnittet - syror och baser - efter att du 
har gjort laborationer? 

 
 
 

5. Tycker du det är lättare att förstå pH-begreppet efter att du har gjort 
laborationer om det? 

 
 
 

6. Tycker du det är lättare att förstå försurningsproblemen när du gjort 
laborationer om syror och baser? 

 
 
 

7. Tycker du det har varit roligt att laborera om �syror och baser�? 
 
 
 
 

Tack! 



Bilaga 2:1 

Namn: 
Klass: 

Prov i syror och baser 
 
 
1 Vilket grundämne ingår i alla syror? (1p) 
 
 
2 Ge tre exempel på svaga syror. (3p) 
 
 
 
3 Man ska handskas försiktigt med alla starka koncentrerade syror. En av 

de starka syrorna kräver särskilt stor försiktighet vid spädning. 
 a) Vilken syra är detta? (1p) 
 
 
 
 b) Beskriv hur spädningen ska gå till.(2p) 
 
 
 
 
4 Ge två exempel på produkter som innehåller basiska ämnen. (2p) 
 
 
 
5 Vilken atomgrupp finns i alla baser? (1p) 
 
 
 
6 En lösning har pH-värdet 8 och en annan lösning har pH-värdet 4. Du 

vill använda lösningarna för att framställa en neutral lösning. Hur ska 
du göra? (3p) 

 
 
 
 
 
 



Bilaga 2:2 

7 Skriv namn och kemisk beteckning för en stark syra 
 a) som består av syre, kväve och väte. (2p) 
 
 
 
 
 b) som består av klor och väte. (2p) 
 
 
 
 
8 Lackmus är exempel på ett ämne som används som indikator. Ge två 

andra exempel på indikatorer. (2p) 
 
 
 
 
9 Ge exempel på en syra som finns i c-vitamin? (1p) 
 
 
 
10 Skriv med kemiska tecken formeln för den reaktion som sker då 

koldioxid leds ner i vatten. (2p) 
 
 
 
 
11 a) Skriv den kemiska beteckningen för kalciumhydroxid. (1p) 
 
 
 
 b) Beskriv vad kalkvatten kan användas till och hur gör man då? (2p) 
 
 
 
 
 
 
 
12 Ge exempel på en sur oxid. (1p) 
 



Bilaga 2:3 

13 a) Vilket är det kemiska namnet på kaustiksoda? (1p) 
 
 
 
 b) Skriv den kemiska beteckningen på kaustiksoda. (1p) 
 
 
 
 c) Ge två exempel på vad kaustiksoda kan användas till. (2p) 
 
 
 
 
14 Du har gjort en laboration om indikatorer där du hade tre provrör med 

ättiksyra i ett provrör, ammoniak i ett annat och destillerat vatten i 
ett tredje provrör. 

 a) Ange vilken lösning som blev sur, basisk och neutral när du droppade 
i bromtymolblått? 

 
  Ammoniak blev____________ (1p) 
  Ättiksyra blev____________ (1p) 
  Destillerat vatten blev____________ (1p) 
 
 
 b) Vilket ungefärligt pH har de olika lösningarna? (3p) 
     (markera i pH-skalan) 
 
    1---------------7---------------14 
 
 
 
 
15 När salpetersyra kommer i kontakt med exempelvis koppar, utvecklas en 

rödbrun, giftig gasblandning med stickande lukt. Gasblandningen består 
av olika kväveoxider. Vad brukar gasblandningen kallas? (1p) 

 
 
 
 
Max:37p 
Din poäng:_____ 



Bilaga 3 

MÅL FÖR MOMENTET �SYROR OCH BASER� 
 

Efter avslutat arbete om syror och baser ska du ha kunskap om: 
 

 pH och pH-skalan 
 Vanliga indikatorer som lackmus, BTB och fenolftalein samt kunna ge exempel på 

några naturliga indikatorer. 
 Hur man använder en pH-meter och en universalindikator. 
 Sura och basiska oxider. Kunna ge exempel och ange egenskaper. 
 Vad som menas med: 

- joner. 
- syra respektive bas. 
- neutralisation. 
- koncentrerad respektive utspädd lösning. 
- SIV. 

 
 Egenskaper och användningsområden för några vanliga syror som: 

- svavelsyra (H2SO4). 
- saltsyra (HCl). 
- salpetersyra (HNO3). 

 
 Egenskaper och användningsområden för några vanliga baser som: 

- natriumhydroxid (NaOH). 
- ammoniak (NH3). 
- kaliumhydroxid, kalciumhydroxid och natriumkarbonat (soda). 

 
 Surt och basiskt i vår kropp och i vår omgivning. 
 Vad som orsakar försurning av vår natur och hur det påverkar allt levande på vår jord. 
 Hur man kan avhjälpa redan uppkomna försurningsskador. 

 
Din arbetsinsats under lektionerna är mycket viktig för en rättvis bedömning av dina 
kunskaper. Det är viktigt att du behärskar att genomföra laborationer utifrån givna 
instruktioner och säkerhetsaspekter och kan redogöra för laborationen i en regelrätt 
laborationsrapport. 
 
 
 

 



Bilaga 4:1 

Blåbär som indikator 
 
I detta experiment undersöker vi hur blåbär är som indikator. 
 

Säkerhet 
 
Avfallet från experimentet kan spolas ned i vasken. 
 

Material 
 Brännare 
 Trefot med nät 
 2 provrör 
 Filtreranordning 
 Ammoniaklösning 
 Utspädd ättiksyra 
 Ett par teskedar blåbär 
 En sked 
 Provrörsställ 
 Bägare 

 

Utförande 
1. Lägg blåbären i en bägare och mosa dem. 
2. Fyll därefter bägaren till hälften med vatten. 
3. Ställ den på trefoten med trådnät och värm lösningen. 
4. När lösningen kokat några minuter låter du den svalna en stund. 
5. Filtrera sedan lösningen. 
6. Häll några centimeter utspädd ättiksyra och ammoniaklösning i varsitt provrör. 
7. Häll den filtrerade lösningen i provrören tills färgen slår om. 

 

Redogör för vad som händer i experimentet. 
Skriv eller rita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4:2 

Varför hände det? Förklara 
Skriv eller rita 



Bilaga 5:1 

Syror och baser i konsumentprodukter 
 
I detta experiment undersöker vi några vanliga syror och baser 
 

Säkerhet 
 
Avfallet från experimentet kan spolas ned i vasken. 
 

Material 
 Några små bägare eller provrör 
 Glasstav 
 Universalindikatorpapper 
 Tvättmedel 
 Fil 
 Bakpulver 
 Juice 
 Tvål 

 

Utförande 
1. Lös de fasta ämnena i lite vatten i varsin bägare. 
2. Sätt med glasstaven ett par droppar av lösningen på ett 

universalindikatorpapper. 
3. OBS! Skölj och torka av glasstaven ordentligt innan du doppar den i nästa 

lösning. 
 

Redogör för vad som händer i experimentet 
Skriv eller rita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5:2 

Varför hände det? Förklara 
Skriv eller rita 



Bilaga 6:1 

Indikatorer 
 

I detta experiment undersöker vi hur man med hjälp av indikatorer ser vad som är syra 
respektive bas. 
 

Säkerhet 
 
Avfallet från experimentet kan spolas ned i vasken. 
 

Material 
 Provrörsställ 
 3 provrör 
 Glasstav 
 Ammoniaklösning 
 Destillerat vatten 
 Utspädd ättiksyra 
 Fenolftalein 
 BTB 
 Lackmuspapper 

 

Utförande 
1. Häll ättiksyra, ammoniaklösning och destillerat vatten till ca 2 cm höjd i tre 

olika provrör. 
2. Numrera provrören och ställ dem i provrörstället. 
3. Häll en droppe fenolftalein i varje provrör 
4. Töm provrören och skölj dem noga. 
5. Gör sedan om försöket med BTB och med lackmuspapper. 

 

Redogör för vad som händer i experimentet 
Skriv eller rita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 6:2 

 

Varför hände det? Förklara 
Skriv eller rita 



Bilaga 7:1 

Varför svider det i ögonen när man skalar lök? 
 
I detta experiment kommer vi ta reda på varför det svider i ögonen när man skalar lök? 
 
Säkerhet 
 
Var försiktig när du skär löken. 
Lök är ett ofarligt material att arbeta med som går att kompostera eller slänga i soporna. 
 
Material 

 Stor kristallationsskål (diam. Ca 15 cm) 
 2 små bägare (ca 50 ml) som ryms på höjden i kristallationsskålen 
 BTB 
 Hackad lök 
 Kniv 
 Plastfolie 
 Vatten 

 
Utförande 

1. Häll lika stor mängd vatten i de små bägarna. 
2. Tillsätt några droppar BTB till varje bägare. 
3. Ställ en bägare i kristallationsskålen. 
4. Ställ den andra bägaren utanför som referens. 
5. Hacka löken och lägg ner den i kristallationsskålen. 
6. Täck kristallationsskålen med plastfolie. Obs! viktigt att det är tätt! 

 

Redogör för vad som händer i experimentet 
Skriv eller rita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 7:2 

Varför hände det? Förklara 
Skriv eller rita 



Bilaga 8:1 

Åka hiss 
 

I detta experiment undersöker vi om ärtor kan åka hiss i en vätska 
 

Säkerhet 
 
Avfallet kan spolas ned i vasken, förutom ärtorna som slängs i sopkorgen. 
 

Material 
 Hög bägare eller dricksglas 
 Vatten 
 Bikarbonat 
 Citronsyra 
 Ärtor 
 En sked 

 

Utförande 
1. Fyll ett glas med vatten. 
2. Lägg i en sked bikarbonat i vattenglaset. 
3. Lägg i tre ärtor i vattenglaset. 
4. Lägg i en sked citronsyra i vattenglaset 

 

Redogör för vad som händer i experimentet 
Skriv eller rita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 8:2 

Varför hände det? Förklara 
Skriv eller rita 



Bilaga 9:1 

Kolsyra 
 

I detta experiment undersöker vi kolsyra. 
 

Säkerhet 
 
Avfallet kan spolas ned i vasken. 
 

Material 
 2 bägare (100 ml) 
 Glasstav 
 Mineralvatten 
 BTB 
 Eventuellt svag basisk lösning i droppflaska 

 

Utförande 
1. Häll kranvatten i en bägare. 
2. Droppa några droppar BTB i vattnet. Om inte vattnet är basiskt, ska du göra 

det basiskt genom att droppa lite svag basisk lösning från en droppflaska. Rör 
om med glasstav mellan varje droppe. 

3. När vattnet blivit basiskt, häller du i lite mineralvatten. 
 

Redogör för vad som händer i experimentet 
Skriv eller rita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 9:2 

Varför hände det? Förklara 
Skriv eller rita 



Bilaga 10:1 

Brusraketen 
 
I detta experiment undersöker vi hur man gör en �raket� av syra, bas och vatten. 
 

Säkerhet 
 
Var försiktig så ni inte skjuter �raketen� i ansiktet på någon. 
 

Material 
 Plastburk med lock (av den typ kamerafilmer förpackas i) 
 Vatten 
 Brustablett 

 

Utförande 
1. Placera en ¼ brustablett på locket av en filmburk. 
2. Fyll burken ¼ med vatten. 
3. Placera �raketen� med locket nedåt. Vänta och se. OBS! Akta ansiktet! 

 

Redogör för vad som händer i experimentet. 
Skriv eller rita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 10:2 

Varför hände det? Förklara 
Skriv eller rita 



Bilaga 11 

Lektionsplanering 
 
 
V.35 
 
Teoretisk genomgång av indikatorer och pH. 
Laboration 1-3 
 
V.36 
 
Teoretisk genomgång av syror och baser. 
 
V.37 
 
Teoretisk genomgång av sura och basiska oxider, försurning. 
Laboration 4-6 
 
V.38 
 
Teoretisk genomgång av instuderingsfrågor. 
Laboration 7 
Prov i syror och baser. 
 




