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Abstract 

A major challenge for chemistry education is to develop the students' understanding of chemical 
bonding. In upper-secondary school, the challenges are commonly expressed as difficulties for 
students to distinguish between intra and intermolecular bonding and to understand chemical 
bonding in terms of electronegativity. The aim of this thesis is to investigate in what ways 
creative drama can support the students' learning of non-spontaneous chemical concepts related 
to electronegativity and chemical bonding. Drama has previously been suggested to support 
science learning, but studies in science education are limited and the potential of using drama 
to afford student theoretical reasoning in chemistry needs further scrutiny and design develop-
ment. In the study which forms the basis of the thesis, socio-cultural theory of learning is com-
bined with multimodal social semiotic analysis. The study was conducted as a design-based 
study with interventions in three cycles in two schools. The interventions, including the drama 
activity and students group discussions before and after, were video-and audiotaped. In Article 
1, data from cycle 2 was analyzed with respect to what kind of semiotic work students were 
engaged in. In Article 2, the data from cycles 1, 2 and 3 were analyzed on the basis of thematic 
content analysis resulting in themes regarding in what ways the students explored electronega-
tivity and chemical bonding and in what ways creative drama afforded collective student 
agency. The main findings point to the importance of meaning-making through transduction to 
develop students' conceptual understanding of chemical bonding. In the students' semiotic 
work, it was possible to create relations between electronegativity and the polarity of molecules 
and to link the polarity of the molecules to intermolecular bonding in the collective whole class 
interaction, which in turn is a prerequisite for understanding phase changes. The interaction 
between the student groups was pivotal for linking the chemistry's sub-micro and macro levels. 
Further, the results show that the students' bodily formations of molecules in certain groups 
prompted semiotic work in other groups, which got consequences for the students’ collective 
agency. The visualization of the students' bodily formations created opportunities for students 
to pay attention to differences in representations of chemical bonding. A notion called epistemic 
dissonance is introduced to account for the emergent epistemic tensions/contradictions that be-
come recognized by the students in the creative drama. Emergent epistemic dissonances con-
stitute opportunities for collective work concerning the conceptual relations where students act 
as learning resources for oneanother. This thesis points to the importance of designing creative 
drama in such ways that both the material and social structure may support the students' collec-
tive agency. 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 

En stor utmaning för kemiutbildning är att utveckla elevernas förståelse för kemisk bindning. I 
gymnasieskolan uttrycks utmaningarna som svårigheter för elever att skilja mellan intra och 
intermolekylär bindning och att förstå kemisk bindning utifrån elektronegativitet. Syftet med 
den här avhandlingen är att undersöka på vilka sätt kreativt drama kan stödja elevernas lärande 
av icke-spontana kemiska begrepp relaterade till elektronegativitet och kemisk bindning. 
Drama är ett sätt att undervisa som har visat sig stödja lärande, men studier inom kemiutbild-
ningen är begränsade och möjligheten att använda drama behöver ytterligare granskning och 
designutveckling. I studien som ligger till grund för avhandlingen kombineras sociokulturell 
teori om lärande med multimodal socialsemiotisk analys. En designbaserad studie i tre cykler 
av interventioner har genomförts i två skolor, vilka inkluderade drama aktiviteter och elevers 
diskussioner i grupper före och efter dramaaktiviteten. Interaktionerna i klassrummet video och 
ljudinspelades. I artikel 1 analyserades datamaterialet från cykel 2, utifrån vilken typ av semi-
otiskt arbete eleverna engagerade sig i när de fick möjlighet att använda sina egna kroppar som 
semiotiska resurser. I artikel 2 analyserades datamaterialet från cykel 1, 2 och 3, utifrån tematisk 
innehållsanalys som genererade teman som visade på vilka sätt eleverna undersökte elektrone-
gativitet och kemisk bindning samt på vilka sätt kreativt drama öppnade upp för elevernas kol-
lektiva agens. Huvudresultaten pekar på betydelsen av meningsskapande genom transduktion 
för att öka elevernas begreppsliga förståelse av kemisk bindning, vilket kan främjas av att ele-
verna får kombinera artefaktskapande med kroppslig gestaltning. I elevernas semiotiska arbete 
möjliggjordes att skapa relationer mellan elektronegativitet och molekylers polaritet samt att i 
den kollektiva helklassinteraktion länka molekylernas polaritet till intermolekylär bindning, vil-
ket i sin tur är en förutsättning för att förstå fasändringar på makronivå. Interaktionen mellan 
elevgrupperna var avgörande för eleverna att koppla ihop kemins submikro och makronivåer 
med varandra. Vidare visar resultaten att gruppernas kroppsliga formationer av molekyler i 
vissa grupper drev på semiotiskt arbete i andra grupper, vilket fick betydelse för den kollektiva 
agensen. Vid alla observerade lektionstillfällen uppstod ett behov "att veta varför". I dramat 
skapades möjligheter för eleverna att själva uppmärksamma sådant som inte stämde överens 
mellan olika gestalningar av kemisk binding. Vi har valt att benämna detta som epistemisk dis-
sonans. Epistemisk dissonans som uppstår i det kreativa dramat hanteras kollektivt av eleverna 
som fungerar som läroresurser för varandra. Avhandlingens resultat pekar på vikten av att de-
signa kreativt drama så att både den materiella och sociala strukturen kan gynna elevernas kol-
lektiva agens. 
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Introduktion 

Aktiviteten och uppmärksamheten i kemisalen är stor då eleverna har fått i uppgift att 
gestalta vätefluoridmolekyler och samtidigt visa vilken av atomerna som är mest elektro-
negativ. När ”elevmolekylerna” tillsammans skall växla genom att gestalta flytande och 
gasformig vätefluorid kulminerar dramaaktiviteten i en dans där kemiska bindningar bil-
das och upplöses. 
 

Klassrumsaktiviteten är hämtad från min egen undervisning på gymnasiet. Vid ett provtillfälle 
framkom det att hälften av eleverna i naturvetarklassen inte hade förstått begreppet vätebind-
ning. Genom dramaaktiviteten ville jag pröva om en alternativ undervisningsmetod kunde möj-
liggöra en ökad begreppsförståelse hos eleverna.  
 
I klassrumsaktiviteten som beskrivits ovan fungerade jag inte bara som lärare, utan jag hade 
även rollen som forskare och med mig i klassrummet hade jag dessutom två didaktiska forskare 
från Stockholms universitet vilka observerade och filmade dramaaktiviteten. Interventionen i 
form av drama i kemiundervisningen är en del av den forskning som ligger till grund för doku-
mentationen i denna avhandling. Anledningen till att vi bedrev forskning i ”mitt” klassrum var 
att jag hösten 2014 fick möjlighet att delta i en forskarskola för yrkesverksamma lärare finan-
sierad av Utbildningsdepartementet via Vetenskapsrådet och Huddinge kommun där jag arbetar 
som lärare. Syftet var att stärka den viktiga kopplingen mellan forskning och skolutveckling 
samt att utvidga lärares didaktiska kunskapsbas och professionsutveckling. Det innebar att vi 
fick möjlighet att utveckla och vetenskapligt pröva didaktiska modeller för undervisning i na-
turvetenskap.  
 
Jag har i min egen undervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen använt drama vid ett 
flertal tillfällen. Genom att dramatisera efter en ”tung” teorigenomgång har jag lagt märke till 
hur eleverna aktiverats och blivit mera delaktiga i undervisningen. Elevernas spontana reaktion 
på dramatiseringen har varit att med glada miner visa positiva känslor och komma med uttalan-
den såsom ”Aha, nu förstår jag mycket bättre! Var det så du menade!”. Min erfarenhet är att 
dramatiseringen genererar konstruktiva frågor och aktiverar eleverna till att resonera med 
varandra och kommentera de olika delarna som visualiseras i dramatiseringen. I kemiundervis-
ningen har elever gestaltat atomer och dramatiserat olika kemiska reaktioner som sedan har 
diskuterats tillsammans med övriga elever som har varit åskådare i klassrummet. Min erfarenhet 
vid sådana tillfällen är att vi delar den naturvetenskapliga kunskapen i en tillåtande och positiv 
atmosfär. En uppfattning som jag ibland mött från andra lärare är dock att drama visst kan 
användas för att göra undervisningen roligare men att det inte gör någon större skillnad för 
elevernas lärande. Att som gymnasielärare använda drama i undervisningen ses ibland som 
oseriöst. I linje med Wickman, Hamza & Lundegårds (2018) betoning av vikten att inom di-
daktiken ställa sig frågan ”Varför detta innehåll och denna metod för dessa elever?” bestämde 
jag mig för att utveckla och vetenskapligt pröva drama som didaktisk modell för undervisning 
i kemi. Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka på vilka sätt drama kan 
stödja  gymnasieelevers kemiska begreppsförståelse. 
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Bakgrund 

Drama i naturvetenskaplig utbildning 
Det finns studier som pekar på att drama är ett verktyg som kan stödja elevernas lärande i den 
naturvetenskapliga undervisningen, (Ødegaard, 2003; Alrutz, 2004; Yoon, 2006; Arieli, 2007; 
Dorion, 2009; Hendrix, Eick & Shannon, 2012; Timothy & Apata, 2014). Dock är de flesta 
studier i huvudsak fokuserade på grundskolenivå och bygger dessutom ofta på intervjuer och/el-
ler enkäter före och efter en dramaaktivitet. Därför finns behov av ytterligare forskning som 
fokuserar på vad som händer i själva dramaaktiviteten i klassrummet (jfr Braund, 2014) 
 
En översikt över hur drama kan användas i den naturvetenskapliga undervisningen visas i figur 
1 nedan. Ødegaards (2003) modell över hur drama kan användas i den naturvetenskapliga 
undervisningen (fig. 1) bygger inte enbart på dokumenterade forskningsrapporter utan även på 
lärares självupplevda erfarenheter och andra informella skriftliga arbeten. Att informella 
dramaaktiviteter förekommer i undervisningen visades i en studie av Dorion (2009) som under-
sökte hur lärare i engelska skolor, med elever i ålder mellan 12–16 år, använde drama i den 
naturvetenskapliga undervisningen. I studien uppdagades att många lärare använde olika infor-
mella egendesignade dramaaktiviteter som ännu inte fanns dokumenterat. Det finns således ett 
behov av att systematisera och undersöka användningen av drama i detalj. 
 
 

 
           Figur 1. En översikt av hur drama kan användas i den naturvetenskapliga utbildningen 

           ( Ødegaard, 2001, 2003) 
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Ødegaard (2003) har kategoriserat olika slags dramaaktiviteter utifrån angreppssätt i klassrum-
met; explorativ, semi-strukturerad och strukturerad. Det strukturerade dramat är i huvudsak ini-
tierat och styrt av läraren och har mera inslag av teater, där något skall kommuniceras till en 
publik (t. ex. lärare eller klasskamrater). Det explorativa dramat är mera initierat och styrt av 
eleverna som själva även är publik. I Ødegaards modell bidrar dramat till tre kunskapsområden 
i den naturvetenskapliga utbildningen vilka skrivs fram som viktiga mål i den svenska läropla-
nen (Skolverket, 2011). Det handlar om vetenskapliga begrepp, naturvetenskapens karaktär och 
naturvetenskapen i samhället.  
 
I den här studien utforskar eleverna kunskapsområdet vetenskapliga begrepp med en speciell 
form av drama för pedagogiska ändamål som benämns kreativt drama. Kreativt drama liknar 
både strukturerade och explorativa former av drama och kan ses som en semi-strukturerad 
dramaform (Ødegaard, 2003). Kreativt drama är en improviserad, icke-utställande, processori-
enterad form av drama där deltagare guidas av en ledare att föreställa sig, utföra och reflektera 
över mänsklig erfarenhet (Davis & Belm, 1978). Att integrera kreativt drama i den naturveten-
skapliga undervisningen innebär således att läraren guidar eleverna så att de kan dramatisera en 
berättelse, ett begrepp eller ett fenomen som är aktuellt i den pågående undervisningen. Kreativt 
drama är en form av improviserad fantasifull lek där deltagarna inte har något manuskript. Dra-
mat skapas på platsen och är inte inövat i förväg. Denna process tillåter eleverna att analysera 
och syntetisera information och överföra naturvetenskapliga begrepp och processer till en per-
sonligt meningsfull form. Processen som eleverna genomgår vid designen och presentationen 
av begreppen ger dem möjlighet att tänka på begreppet på ett sätt som gör det meningsfullt för 
dem - de äger sin idé (Arieli 2007).  
 
Det finns studier som pekar på att elevernas begrepp kan utvecklas genom kreativt drama men 
de flesta studier har i huvudsak varit fokuserade på grundskolenivå och dessutom ofta baserat 
sitt empiriska material på intervjuer och enkäter före och efter en dramaaktivitet. Cokadar och 
Yilmaz (2010) visade i en kvasi-experimentell studie med för och efter tester att den grupp som 
hade utfört kreativt drama signifikant hade förbättrat de vetenskapliga begrepp som hade be-
handlats. Arieli (2007) utförde en studie i sex klasser med elever som var 11–12 år. Eleverna i 
en kontrollgrupp och eleverna i den grupp som utförde kreativt drama fick utföra för och efter 
tester i skriftlig form samt intervjuer. Resultaten visade att elevernas begreppsutveckling hade 
förbättrats hos den grupp av elever som fick utföra kreativt drama. Sammanfattningsvis finns 
ett behov av forskning på drama i naturvetenskapliga utbildningen som involverar äldre elever 
och mer komplexa ämnesinnehåll där dramaaktiviteten i sig studeras.  

Utmaningar i kemiundervisningen   
Studier visar att eleverna upplever ämnet kemi som svårt att förstå (Gräber, 2011; Smith, 2011) 
och abstrakt (Gräber, 2011) samt att eleverna ofta uttrycker en negativ attityd och lågt intresse 
för kemiämnet (Andrée, 2012; Bennet & Hogart, 2009; Osborne & Dillon, 2008). Förklaringar 
som formulerats i tidigare forskning till varför kemiämnet upplevs som svårt och abstrakt är 
bland annat att eleverna kommer i kontakt med många nya begrepp och processer som de inte 
har stiftat bekantskap med i sin vardag eller att kunskapen kan vara baserad på felaktiga var-
dagsföreställningar (Ringnes & Hannisdal, 2000).  
 
I det kemididaktiska forskningsfältet anses kemispråket vara så mångfasetterat att det till och 
med har fått ett eget namn ”kemiska” (eng ”chemish”) (Markic & Childs, 2016), vilket kan 
jämföras med Rundgren (2006) som i sin studie använder uttrycket ”tala biokemiska”. Markic 
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och Childs (2016) betonar att det största problemet är att ”kemiska” skiljer sig på flera områden 
från det språk eleverna använder i sin vardag. Som exempel kan nämnas att en mängd ord här-
stammar från grekiska eller latin, vilket är ord som inte längre är kända för majoriteten av ele-
verna (ex. elektrolys, syntes, proton) och att samma ord kan ha olika betydelser i vardagen 
jämfört när de används i ett specifikt vetenskapligt sammanhang (ex. materia, lösning, element). 
För att lära sig ”kemiska” förväntas eleverna dessutom kunna använda och tolka en mängd olika 
modeller och symboliska representationer för att utveckla sin begreppsförståelse (Taber & Coll, 
2002).  

Kemins organisationsnivåer 
En orsak till elevernas svårigheter med att lära sig kemi är att ämnet involverar vad Johnstone 
(1982; 1991) kallar flernivåresonemang (på engelska multilevel thought). Det vill säga att ele-
verna i undervisningen förväntas hantera olika typer av begrepp på olika nivåer på en gång. Till 
exempel att kunna förklara vilka bindningar som bryts då vatten kokar (övergår från flytande 
till gasform). Johnstone illustrerade sin idé med en enkel figur som visar en triangel med hörn 
märkta som "makro", "submikro" och "symbolisk" (se figur 1). Makronivån beskriver kemiska 
ämnens egenskaper och fenomen som kan observeras med våra sinnen såsom faser och färger, 
submikronivån som vi inte kan observera med våra sinnen beskriver vi med partikelenheter som 
atomer, molekyler, joner och elektroner och den symboliska nivån innefattar symboler för be-
skrivning av ämnen och partiklar såsom med kemiska formler och kemiska beteckningar. John-
stone (1991) hävdade att snarare än att i undervisningen enbart fokusera på en punkt, eller även 
längs ena sidan av triangeln, hamnade ofta kemiundervisningen inuti triangeln där eleverna 
förväntades klara av alla tre "nivåer" på en gång. Granskningen av forskning inom området av 
Harrison och Treagust (2002), går i linje med Johnstone och visar att eleverna har särskilda 
svårigheter att flytta mellan de olika oganisationsnivåerna.  
 
 

 
 

Figur 2. Kemitriangeln, flernivåresonemang krävs för att lära sig kemi (Johnstone, 1991, s. 78) 

 

Johnstones modell har genom åren utvecklats och rekonceptualiserats på olika sätt. Taber 
(2013) har utvecklat modellen på två sätt. För det första genom att tillskriva modellen en erfa-
renhetsnivå (på engelska experiental level) vilken inrymmer det vi upplever med våra sinnen 
som kan förklaras med vardagsord. Den makroskopiska nivån i Tabers reviderade modell in-
rymmer således de beskrivningar vi upplever med våra sinnen och som kan beskrivas med ve-
tenskapliga begrepp. För det andra utgörs den symboliska nivån inte av en egen nivå utan den 
integreras i de andra två nivåerna eftersom symbolspråket används för att representera och kom-
municera begrepp och modeller både på makro- och submikronivån. Figur 3 visar Tabers (2013) 
utvecklade variant av den kemiska triangeln där reconceptualisering (representerad av pilarna) 
mellan det dagliga språket baserat på direkt erfarenhet och formella representationer av be-
greppmässig uppfattning av ämnet sker på två olika nivåer: submakro och submikronivå. 
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Figur 3. Tabers (2013) utvecklade variant av den kemiska triangeln. 

 
Eleverna använder ofta en form av representation, vanligtvis makro, till exempel genom att 
beskriva vad de kan mäta, höra eller se och har svårt att flytta mellan olika former av represen-
tationer när de ombeds att beskriva och förklara ett kemiskt fenomen (Kozma & Russel, 1997). 
För att eleverna ska kunna förstå kemiska observationer på makronivå måste de använda sub-
mikro-skal modeller (Oversby, 2000). Sådana modeller måste göra "det osynliga synligt", det 
vill säga modellerna behöver beskriva eller förklara observationer på makronivå med submikro-
modeller (Harrison & Treagust, 2002; Wu, 2003; De Jong, Blonder & Oversby, 2013). I kemi-
undervisningen bör övergångar mellan submikro och makrorepresentationer uttryckligen för-
medlas till eleverna (Othman, Treagust & Chandrasegaran, 2008) och visualiseras på olika sätt 
(Gilbert & Treaugust, 2009). Vanligtvis representeras den submikroskopiska nivån ofta med 
modeller i form av bilder på molekyler och atomer i såväl läroböcker som visuella representat-
ioner i klassrummet samt fysiska molekylmodeller som representerar atomer och bindningar, 
vilka i sin tur används för att förklara fenomen på kemins makronivå. I synnerhet inom området 
kemisk bindning används en mängd modeller där eleverna förväntas tolka och använda olika 
typer av symboliska representationer (Taber & Coll, 2002) och för att behärska området krävs 
således att eleverna kan hantera och röra sig mellan de olika organisationsnivåerna. 

Kemisk bindning och elektronegativitet i svenska gymnasieskolan 
För att förstå kemi är det viktigt att behärska kemisk bindning vilket i sin tur kräver insikt i 
materiens partikelformiga egenskaper (Othman, Treagust & Chandrasegaran, 2008). I den 
svenska kursplanen för kemi på gymnasiet betonas kemisk bindning som ett av de centrala 
kraven i undervisningen där ”Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, 
egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen” skall behandlas 
tillsammans med ”modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering” (Skol-
verket, 2011). Eleverna förväntas utveckla förståelse för förhållandet mellan materiens parti-
kelform och ämnenas makroskopiska egenskaper samt att kunna skilja mellan intra och in-
termolekylär bindning (till exempel att intermolekylära bindningar bryts när ämnen smälter el-
ler kokar). För att förstå intermolekylär bindning måste eleverna behärska, skilja på och relatera 
till många begrepp inom kemisk bindning såsom hur intramolekyläer kovalent bindning och 
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jonbindning skiljer sig från intermolekylär bindning, förstå vad som menas med elektronegati-
vitet, bindningens polaritet och hur bindningens polaritet bestäms (Henderleiter, Smart, Ander-
son & Elian, 2001).  
 
En mängd studier från olka länder och skolkontexter beskriver elevers svårigheter med att förstå 
kemisk bindning (Taber & Coll, 2002; Nicoll, 2001; Nahum, Mamlok-Naaman, Hofstein & 
Taber, 2010; Bergqvist & Chang Rundgren, 2017). Sammantaget visar dessa studier att elever 
som inte har förstått kemisk bindning i gymnasieskolan sannolikt kommer få svårigheter att 
förstå kemisk bindning på högre nivå (Nahum, Mamlok-Naaman, Hofstein & Taber, 2010; Bur-
rows, Reid Mooring, 2014; Nicoll, 2001). I den här studien fokuseras de grundläggande begrepp 
för kemisk bindning som är av betydelse för elever i den svenska gymnasieskolans första kurs 
i kemi: Dessa är materiens partikelnatur, att skilja mellan intra och intermolekylär bindning, 
vätebindning, elektronegativitet och  polaritet.  
 
Materiens partikelnatur. Othman et al. (2008) visade i en forskningsöversikt att elevernas svå-
righeter att förstå materiens partikelformiga natur beror på det faktum att de inte förstår förhål-
landet mellan materiens partikelform och de makroskopiska egenskaperna hos ämnena. Som 
beskrivits ovan visar flera studier hur eleverna uppvisar svårigheter att byta mellan olika repre-
sentationsnivåer (Gilbert & Treagust, 2009; Harrison & Treagust, 2002; De Jong, Blonder & 
Oversby, 2013; Seifeddine Ehdwall & Wickman, 2018). Eleverna kan exempelvis beskriva 
vattnets kokning som förändring från vätska till gasfas på makroskopisk nivå, men de kan inte 
beskriva vad som händer på submikronivå.  
 
Att skilja mellan intra och intermolekylär bindning. Elevernas svårigheter med att förstå skill-
naden mellan intra och intermolekylär bindning uttrycks på den symboliska nivån. De Jong, 
Blonder och Oversby (2013) beskriver exempelvis hur eleverna ofta representerar vattenmole-
kylen som en diatomisk molekyl av väte och en atom av syre eller att vattenmolekylen symbo-
liseras som tre separata atomer. Vidare har Othman et al. (2008) visat i en studie av diagnostiska 
tester på elever i åldern 15-16 år att många av eleverna hade svårt att skilja mellan intra och 
intermolekylär bindning, eftersom de till exempel inte angav att intermolekylär bindning bröts 
när ämnen smälter eller kokar och att eleverna uppfattade den kovalenta bindningen som svag, 
vilket överensstämmer med flera studier gällande kemisk bindning i gymnasieskolan (Schmidt, 
Kaufmann & Treagust, 2009; Henderleiter, Smart, Anderson & Elian, 2001; Peterson & Trea-
gust, 1989). 
 
Vätebindning. Schmidt, Kaufmann och Treagust (2009) undersökte tyska gymnasieelevers kun-
skaper om intermolekylära krafter och deras förmåga att använda dessa för att förutsäga de 
relativa kokpunkterna hos organiska föreningar. Den mest framträdande förklaringen bland ele-
verna var att kokningen innebar att kovalenta bindningar bröts. Schmidt, Kaufmann och Trea-
gust konstaterade att eleverna använde alternativa modeller för vätebindningar, vilket begrän-
sade vätebindningar till bindningar enbart mellan syre och väteatomer. Henderleiter, Smart, 
Anderson och Elian (2001) har visat, i en studie av universitetsstuderande som gått sitt andra 
år på en två-terminers kurs i organisk kemi på ett universitet i USA, att eleverna fortfarande 
hade uppfattningar om vätebindning som inte matchade den vetenskapliga diskursen. Till ex-
empel att när ämnen kokar bryts kovalenta bindningar i stället för vätebindningar. 
 
Elektronegativitet och polaritet. Svårigheterna att skilja mellan intra- och intermolekylära bind-
ningar har tolkats som brist på förståelse för begreppet elektronegativitet – atomers förmåga att 
attraheras elektroner från andra atomer (Harrison & Treagust, 1996; Nahum et al., 2008; Taber 
& Coll, 2002). Nicoll (2001) visade i en intervjustudie att kemielever som gick sitt första år på 



 19 

universitetet hade svårigheter med att förklara begreppen elektronegativitet och polaritet i linje 
med den vetenskapliga diskursen. Eleverna kopplade elektronegativitet i första hand till jonför-
eningar: förmågan att uppta eller avge elektroner istället för att attrahera elektroner. Vissa ele-
ver tycktes känna till begreppet polaritet men associerade det inte med elektronegativitet. Re-
sultaten visade att några av eleverna kunde förklara begreppen elektronegativitet och polaritet 
i linje med den vetenskapliga diskursen men de kunde inte sätta in dem i ett sammanhang. Detta 
är i linje med Burrows och Reid Moorings (2015) studie där elevernas konceptuella samman-
kopplingar beträffande begreppen elektronegativitet och polär kovalent bindning undersöktes. 
Genom att använda begrepps-kartor och intervjuer där eleverna fick ”tänka högt” i den första 
grundkursen i allmän kemi i USA avslöjade de elevernas brist på förståelse av elektronegativitet 
och polär kovalent bindning. Exempelvis framhöll eleverna att antalet valenselektroner be-
stämde atomens elektronegativitet, att ju större atomen var desto större elektronegativitet hade 
den och att elektronegativitet inte hade någon effekt på kemisk bindning. Dessutom gjorde de 
lågpresterande eleverna ingen eller felaktiga kopplingar mellan begreppen elektronegativitet 
och polär bindning. Eleverna tenderade att ignorera elektronegativitetens betydelse för kemisk 
bindning och blandade ihop begreppen polaritet, kovalent bindning, elektronegativitet och in-
termolekylär bindning med varandra (Peterson & Treagust, 1989).  

Kreativt Drama i kemiundervisningen 
I den här studien används kreativ drama för att göra molekylär bindning på submikronivå synlig 
för eleverna och som ett medel för att beskriva kemiska observationer på makronivå med mo-
deller av kemisk bindning på submikronivå. Studier har visat att kreativt drama kan vara ett 
effektivt verktyg för att stärka elevernas begreppsmässiga förståelse för vetenskapliga begrepp 
(Ødegaard, 2003; Alrutz, 2004; Yoon, 2006; Arieli, 2007; Dorion; 2009; Hendrix, Eick & Shan-
non, 2012; Timothy & Apata, 2014; Osama, 2016). I några av studierna har eleverna blivit 
erbjudna att genom guidning av läraren gestalta atomer, molekyler och ämnenas olika faser med 
sina egna kroppar. (Arieli, 2007, Dorion, 2009; Osama, 2016) . Arieli (2007) visade genom för 
och eftertester att de elever som utförde kreativt drama förbättrade sin förståelse av komplexa 
och abstrakta kemiska begrepp. Dorion (2009) undersökte hur lärare i engelska skolor använde 
sig av olika former av drama och observerade bl. a hur eleverna i kemi fick gestalta atomer och 
kemiska reaktioner genom kreativt drama. En av slutsatserna Dorion drog var att dramaaktivi-
teterna utgjorde rika klassrumsresurser för interaktivt och fantasifullt lärande. I Osamas (2016) 
studie baserad på för och eftertester fick eleverna gestalta ämnens olika aggregationsformer, 
vilket resulterade i att eleverna förbättrade sin kemiska begreppsförståelse. Dessutom uppvi-
sade de elever som utfört kreativt drama en ökad positiv attityd till lärande i naturvetenskap. 
Undersökningarna har emellertid huvudsakligen baserats på före och efter tester. Därför behövs 
forskning som zoomar in på elevernas deltagande i dramaaktiviteter i kemi klassrummet för att 
utforska vilka möjligheter till begreppsmässigt lärande som kan uppstå (jfr Braund, 2014).  
 
En styrka som identifierats i tidigare forskning är att kreativt drama kan öka förståelsen för 
vetenskapliga begrepp för såväl låg- som genomsnittligt och högpresterande elever (Aubusson, 
Fogwill, Barr & Perkovic, 1997; Osama, 2016). Baserat på en analys av elevernas begreppsliga 
utveckling framhåller Hendricks, Eick och Shannon (2012) att lärarens roll i att knyta drama-
aktiviteten till den vetenskapliga diskursen är mycket viktig. Kreativt drama kan alltså ge ele-
verna möjligheter att "prata kemiska" med varandra medan de får möjlighet att både ta emot 
och använda återkoppling i en interaktion med läraren. Att låta eleverna i kreativt drama an-
vända varandra som läroresurser och låta en mer erfaren elev bli mediator till en mindre erfaren 
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elev kan därmed vara ett sätt att främja det naturvetenskapliga lärandet (Hendricks, Eick & 
Shannon, 2012; Osama, 2016).  
 
En utmaning att arbeta med kreativt drama har att göra med genereringen och främjandet av att 
beskriva kemiska begrepp och processer i termer av mänskliga egenskaper, antropomorfism.  
När eleverna i kreativt drama “är atomer” kan ett antropomorfistiskt språk understödjas där 
exempelvis atomerna tillskrivs mänskliga attribut. Tidigare forskning har varnat för att det finns 
en risk att förenklade förklarande modeller kan bidra till hinder för framtida kemiinlärning (Na-
hum et.al, 2008; Taber & Coll, 2002; Bergqvist, 2017). Manneh, Hamza, Rundgren och Eriks-
son (2019) visade emellertid i en studie där eleverna under kemilektionen arbetade med pro-
blemlösning i introduktionskursen på universitetsnivå att elevernas användning av antropo-
morfa uttryck var till nytta för elevernas inlärningen eftersom det gjorde det möjligt för dem att 
engagera sig i och utforska tekniska termer, med andra ord att använda abstrakta kemiska be-
grepp (jfr. Watts & Di Bentley, 1994). Detta går i linje med Lemke (1990) som framhåller att 
det naturvetenskapliga språket har stilistiska normer och regler vilka måste hållas fast vid för 
att diskursen skall vara korrekt vetenskaplig, men betonar samtidigt att det naturvetenskapliga 
språkets stilistiska normer är så tråkiga och omänskliga så att de kan bli ett hinder för god 
kommunikation: ”Because of this, all good science teachers find it necessary to break the rules 
and violate these stylistic norms, humanazing science as they communicate it” (Lemke, 1990, 
s. 134). Lemke (1990) jämförde i en systematisk beräkning baserad på klassrumsstudier det prat 
som sker i ett naturvetarklassrum, och påstår att när språket är i ett ”high science” register är 
det naturvetenskapliga engagemanget runt 20–25%, men ökar till 80–90% då det involverar en 
regelbrytande personifierad form. Lemke (1990) drar slutsatsen att elever är mer uppmärk-
samma på ett ”humaniserat” naturvetenskapligt språk jämfört med ett ”normalt” naturveten-
skapligt språk i klassrummet. 
  
Förenkling av det kemiska språket kan således fungera som en ingång till elevernas möjlighet 
att förvärva kemiska begrepp och processer, eftersom dessa kan fungera som ankare för att 
utveckla kemiska begrepp som är förenliga med den vetenskapliga diskursen (Taber & Coll, 
2002; Taber, 2002). Med tanke på riskerna med förenkling är det viktigt att kemi lärare är med-
vetna om de begränsningar som finns och är uppmärksamma på att eleverna ges möjlighet att 
förstå förenklade modellers begränsningar (Bergqvist, 2017). Samtidigt kan elevernas lärande 
synliggöras och ge lärare möjlighet att få insikt i elevernas begreppsliga resonemang. Ett ut-
märkande drag i kreativt drama är att aktiviteten öppnar upp för eleverna att lära sig från och 
med varandra (Butler, 1989, Dorion, 2009: Hendricks, Eick & Shannon, 2012). Dessutom visar 
tidigare forskning om kreativt drama att elevernas möjligheter att överföra tvådimensionella 
modeller från läroboken till en tredimensionell levande modell gör det möjligt för eleverna att 
rekonstruera sin egen kunskap och öka sin förståelse för vetenskapliga begrepp (Ødegaard, 
2015).  
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Teoretiskt ramverk 

En dramaaktivitet kan förstås som en kommunikativ praktik där elever deltar i ett samspel med 
varandra och läraren (Jönsson, 2013). För att förstå vår omvärld och agera i den använder vi de 
intellektuella och fysiska resurser som vi har tillgång till (Vygotskij, 1934/1999). I den  här 
studien kombineras sociokulturell teori om lärande utifrån Vygotsky (1934/1999) med multi-
modal social semiotik utifrån Kress och Bezemer (2015).  

Ett sociokulturellt perspektiv på naturvetenskapligt lärande i kreativt 
drama 
En viktig förutsättning för att kreativt drama skall vara meningsfullt är att läraren interagerar 
med eleverna och att läraren fungerar som mediator och hjälper eleverna utveckla det naturve-
tenskapliga språket så att de kan göras delaktiga i en naturvetenskaplig diskursiv tradition 
(Schoultz, 2002). Lärarens arbete kan beskrivas som att genom dialog med eleverna leda dem 
till the turning point dvs. att gå från ett vardagsspråk till ett vetenskapligt språk (Mortimer & 
Scott, 2006). Det är betydelsefullt att undervisningen leds av lärare på ett sådant sätt att natur-
vetenskapliga resurser blir tillgängliga för eleverna på ett socialt plan och att eleverna får hjälp 
att nå en personlig förståelse av innehållet (Leach & Scott, 2003). Enligt Vygotskij (1934/1999) 
befinner sig människor ständigt i utveckling och förändring och har i varje situation möjlighet 
att ta över och appropriera intellektuella och fysiska resurser från medmänniskor i samspelssi-
tuationer. Människor är ständigt på väg att appropiera nya former av redskap med stöd av vad 
de tidigare kan och vet (Säljö, 2005). Genom att vi approprierar nya begreppsliga redskap möj-
liggörs att vi lär oss se nya mönster och möjligheter i de intellektuella och praktiska redskap 
som redan behärskas (Säljö, 2014).  
 
Vygotskij (1934/1999) diskuterade språkets roll för att lära sig naturvetenskapliga begrepp och 
framhöll att vetenskapliga begrepp inte kom färdiga till barnet/eleven utan måste utvecklas ge-
nom barnets erfarenhet: ”Det är svårt att tänka sig att barnet skulle tillägna sig de vetenskapliga 
begreppen utan att omarbeta dem på eget vis, att dessa begrepp skulle flyga rakt in i munnen på 
barnet som stekta sparvar” (s. 272). Vygotskij föreslog en modell där spontana abstrakta och 
naturvetenskapliga inlärda begrepp, benämnda abstrakta icke-spontana begrepp utvecklas sam-
tidigt. Det tidigare som har sitt ursprung från den personliga erfarenheten men som initialt inte 
kan uttryckas genom formellt vetenskapligt språk. Den senare förvärvad genom inlärning och 
som i början är helt abstrakt. Med vardagsspråk kan vi till exempel säga att en vatten kokar. I 
detta fall kan kokning betraktas som ett spontant begrepp. Men när vi presenterar villkoren för 
fas- och fasövergång för att ta hänsyn till förändringen av vattnet i termer av övergång från 
flytande fas till gasfas, har vi introducerat icke-spontana begrepp.Vygotskij föreslog att de 
spontana och icke-spontana vetenskapliga begreppen utvecklades och närmade sig varandra för 
att sammansmälta längst en konkret-abstrakt dimension:  
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In working its slow way upwards, an everyday concept clears a path for the scientific concept and its 
downward development . It creates a series of structures necessary for the evolution of a concept´s more 
primitive, elementary aspects, witch give it body and vitality. Science concepts, in turn, supply structures 
for the upward development of the child´s spontaneous concepts towards consciousness and deliberate use. 
Scientific concepts grow downward through spontaneous concepts; spontaneous concepts grow upwards 
through scientific concepts. (Vygotskij, 1962/1986, s. 194).  
 

Kemi i gymnasiet handlar i huvudsak om den slags begrepp som Vygotskij (1934/1999) be-
nämnde icke-spontana vetenskapliga begrepp, d.v.s begrepp som inte utvecklas spontant i var-
dagslivet. För att förståelsen av icke-spontana begrepp skall utvecklas måste undervisningen 
möjliggöra för begreppen att växa in i den konkreta personliga erfarenheten. Enligt Vygotskij 
”har ett begrepps utvecklingsprocess inte avslutats utan istället just påbörjats i det ögonblick 
man tillägnar sig det nya ordet för ett begrepp. ”I det ögonblick man tillägnar sig ett nytt ord 
befinner det sig aldrig i slutet av sin utveckling, utan alltid i början” (Vygotskij, 1934/1999 s. 
389). I relation till kreativt drama inom kemiutbildningen kan frågor ställas om hur kreativt 
drama kan öppna upp för icke-spontana kemiska begrepp, särskilt vad gäller begrepp som rör 
olika organisatoriska nivåer inom området kemisk bindning och hur dessa kan bli del av ele-
vernas konkreta personliga erfarenhet.  
 
Vygotskij (1978; 1934/1999) beskriver vikten av den närmaste utvecklingszonen, the zone of 
proximal development, ZPD som utgör den möjlighet till lärande som en individ har om den 
får hjälp av en annan mer kunnig person (en förälder, kamrat eller lärare). Vygotskij menar att 
det är nivån i elevens närmaste utvecklingszon som reglerar skillnaden mellan de nivåer för att 
lösa uppgifter, som nås genom handling, med hjälp av läraren eller en annan kunnig elev och 
genom eget handlande. Den närmaste utvecklingszonen beskrivs som förhållandet mellan ele-
vens faktiska och potentiella utvecklingsnivå. Att låta eleverna använda varandra som lärore-
surser i en dramaaktivitet och låta en mera erfaren elev bli mediator till en mindre erfaren elev 
kan vara ett sätt att främja det naturvetenskapliga lärandet.  

Multimodalt socialsemiotiskt perspektiv på lärande i kreativt drama 
Enligt Vygotskijs (1934/1999) teori om utveckling av icke-spontana begrepp kan elevernas be-
greppsförståelse utvecklas när de får möjlighet att använda begreppen i undervisningen tillsam-
mans med spontant förvärvade begrepp, som med lärarens och/eller klasskompisarnas hjälp kan 
gynna ett lärande. Att genom kreativt drama ge eleverna möjlighet att materialisera naturveten-
skapliga begrepp och processer som är abstrakta och att med sina egna kroppar fungera som 
fysiska artefakter kan vara ett sätt att främja elevernas kemiska resonemang och utvecklingen 
av kemiska begrepp. I ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv möjliggör kreativt drama att 
elever ges tillfälle att bearbeta kemiinnehållet inom olika semiotiska modaliteter. När eleverna 
överför en textbaserad modell eller beskrivning från läroboken till en tredimensionell kroppslig 
modell krävs att eleverna rekonstruerar det kemiska innehållet och skapar mening kring det i 
en ny semiotisk modalitet, den kroppsliga (Kress & Bezemer, 2015).  

 
Mortimer och Scott (2006) understryker likt många andra forskare (Lemke, 1990; Mercer, War-
wick, Kerschner & Staarman, 2010) att samtalet i klassrummet har en mycket stor betydelse för 
elevernas möjligheter att skapa mening i den naturvetenskapliga undervisningen. I studien har 
samtalet en stor betydelse för elevernas meningsskapande, men ses samtidigt som en av alla 
tillgängliga semiotiska resurser. I kreativt drama kan också den kroppsliga modaliteten med 
gester, mimik och rörelse bli särskilt betydelsefull. 
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Det sociala i sociosemiotiken pekar på att mening skapas i en social miljö, med de semiotiska 
resurser som finns tillgängliga för meningsskaparen. Således är meningsskapandet ett resultat 
av det arbete som utförts i en social miljö med socialt formade kulturella resurser av socialt 
formade aktörer/agenter (Kress, 2010; Kress & Bezemer, 2015). I studien fokuseras på eleven 
som aktör och meningsskapare i den klassrumsmiljö kreativt drama med sina semiotiska resur-
ser kan erbjuda. I studien förstås semiotiska resurser som de handlingar, material och artefakter 
som används för att kommunicera.  
 
Semiotiken i sociosemiotiken pekar på meningen, att ett meningsskapande alltid är funktionellt, 
vilket innebär att människor uttrycker mening på många olika sätt med de resurser som finns 
tillgängliga. Det innebär att mening och funktionella uttryck av dessa inte bara är begränsade 
till talet, utan kan ske på många andra sätt såsom med kroppsspråk, blickar, bilder och fysiska 
artefakter (Kress, 2010; Björkvall, 2009). Oavsett om kommunikationen sker i tal eller text 
måste talet och texten ha resurser för att kunna uttrycka den mening som meningsskaparen vill 
uttrycka. Finns inga sådana resurser tillgängliga inom ett kommunikationssätt så skapas de, 
eller så uttrycks meningen med hjälp av andra kommunikationssätt (Björkvall, 2009). I studien 
antas att meningens funktionella potential kan utvidgas genom de semiotiska resurser som möj-
liggörs i dramaaktiviteten. I analysen kommer därför de semiotiska resurser som används i 
dramaaktiviteten att studeras.  
 
Det multimodala perspektivet innebär att flera kommunikationsformer som samverkar för att 
skapa mening i en speciell miljö uppmärksammas. Kress och Bezemer (2015) benämner semi-
otiska resurser som modes (eng.) vilket vi i studien benämner semiotiska modaliteter som har 
sitt ursprung ur den term som Björkvall (2009) använder och förklarar på följande sätt: 

En semiotisk modalitet är en organiserad uppsättning semiotiska resurser. Med semiotiska resurser menas 
det ”byggmaterial” som finns tillgängligt vid skapande av texten. Med andra ord är semiotiska resurser 
meningsskapande material som kan användas för kommunikation, och när flera resurser används på ett mera 
organiserat sätt kan man börja tala om semiotiska modaliteter, som exempelvis bildmodaliteten (s. 14). 
 

I kreativt drama kan flera semiotiska modaliteter bli betydelsefulla såsom tal, text, bild, kropp 
och fysiska artefakter. För att jämföra med Björkvalls (2009) beskrivning ovan kan kropp lika-
väl som en text ses som en semiotisk modalitet där ”byggstenarna” utgöras av olika kroppsliga 
rörelser istället för textens bokstäver som kan skrivas med penna i olika ordning och systema-
tiska sätt för att skapa mening. I den semiotiska modaliteten tal används istället ljud för att 
uttrycka mening. Mening är med andra ord skapad genom många semiotiska modaliteter utöver 
tal och skrift, alltid i specifika kombinationer, där tal och skrift inte nödvändigtvis är centrala 
(Kress & Bezemer, 2015).  
 
Semiotiska resurser i alla semiotiska modaliteter kan aktualiseras i undervisningssituationen. 
Detta inkluderar gester och andra typer av handlingar utöver tal och text (Kress, 2010; Kress, 
Jewitt & Ogborn, 2001). Varje semiotisk modalitet kan användas såväl separat som tillsammans 
med andra semiotiska modaliteter bidrar till meningsskapandet i just den omgivningen. Alla 
semiotiska resurser i det semiotiska komplexet (flera modaliteter) fungerar som betydelsepoten-
tialer (Björkvall, 2009), vilka är möjliga betydelser som kan uttryckas i olika sammanhang 
beroende på meningsskaparens intresse och syfte. En utgångspunkt i ett multimodalt social-
semiotiskt perspektiv är att eleverna använder de semiotiska resurser som finns tillgängliga och 
som bäst hjälper dem att skapa den betydelse de eftersträvar (Kress & Bezemer, 2015). 
 
Inom semiotiken talar man ibland om de semiotiska resurserna som semiotiska tecken. Semio-
tiska tecken består av både det betecknade, (eng. signified) vilket är tecknets betydelse/mening 
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eller innehåll och det betecknande, (eng. signifier) vilket står för tecknets form eller uttryck 
(Björkvall, 2009). Exempel på tecken i kemiundervisning är den kemiska termen dipol, där 
bokstäverna är tecknets form eller så kan dipol representeras genom formen på kroppsspråket, 
det betecknande, medan betydelsen av dipol kan vara ”är en molekyl med en liten negativ sida”, 
det betecknade. Ett viktigt antagande i den sociosemiotiska multimodala teorin gäller relationen 
mellan ett teckens mening och form. Det semiotiska tecknet, formen som ”väljs” i en specifik 
situation reflekterar tecken-skaparens intresse och är därför aldrig godtycklig. Det är alltid mo-
tiverat vilket innebär att formen som teckenskaparen representerar är den bästa möjliga med 
den lämpligaste betydelsen, för att bära teckenskaparens mening. Följden blir att alla tecken, 
vid alla tillfällen är nytillverkade, vilket anses gälla för alla tecken (Kress & Bezemer, 2015). 
 
Tecken är produkten av semiotiskt arbete och det semiotiska tecknet är den enhet där menings-
skapandet blir materiellt och tydligt. I socialsemiotik ses läroprocessen som människors inter-
aktion i en kommunikativ akt, av semiotiskt arbete. Lärande är ett resultat av interaktion och/el-
ler engagemang i tecken-skapande (Kress & Bezemer, 2015). Enligt Kress och Bezemer (2015) 
produceras ett tecken av den första tillverkaren för en tänkt mottagare. Detta ”tecken-som med-
delande” fungerar som en pådrivare eller katalysator till en mottagare, som svarar på utvalda 
element av det pådrivande. Genom att göra så transformerar i detta fall eleven de utvalda ele-
menten från det första meddelandet och producerar ett nytt tecken.  

 
När eleven skapar tecken i social interaktion med andra omformas meningen som är skapad i 
en semiotisk modalitet eller i ett modalitetskomplex till mening skapad i en annan semiotisk 
modalitet eller komplex. Kress och Bezemer (2015) talar om olika typer av omformning genom 
termer av transformation och transduktion. Förändringen kallas för transformation om den är 
intra-modal, vilket innebär att enheter/element inom en speciell semiotisk modalitet omlagras. 
Som exempel kan nämnas hur enheterna, orden är desamma inom den semiotiska modaliteten 
text, men hur orden kan omflyttas och få en ny mening. Är förändringen inter-modal handlar 
det om en transduction, där enheterna förändras från en semiotisk modalitet till en annan. Ex-
empelvis finns det inga enheter av ord i bilder, där istället enheterna utgörs av avbildningar. 
Oavsett vilken förändring av modalitet det gäller, såväl den intra eller inter-modala, produceras 
förändring i mening som konstituerar lärande. Likt Kress och Bezemer, (2015) anser vi i studien 
att begränsningar av de tillgängliga semiotiska modaliteterna för eleven leder till en begräns-
ning för elevens möjligheter till lärande. Genom att låta eleverna att använda olika typer av 
semiotiska modaliteter i kreativt drama kan förutsättningar skapas för transformativt semiotiskt 
arbete. 
 
I kreativt drama möjliggörs för eleverna att med sin kroppsliga modalitet kreativt imitera och 
rent av ”vara” olika molekyler och atomer och dessutom kreativt imitera varandras gestaltning 
av intra och intermolekylär bindning vilket öppnar upp för eleverna att leva sig in i ”kemins 
submikroskopiska värld” vad gäller både former och processer. Lärandet kan här jämföras med 
vad Christoph Wulf (2008) beskriver som mimesis. Wulf menar att mimetiskt lärande (eng. 
mimetic learning), lärande genom kreativ imitation, utgör en av de mest betydelsefulla formerna 
av lärande: 

Mimetic learning does not, however, just denote mere imitation or copying: Rather, it is a process by which 
the act of relating to other persons and worlds in a mimetic way leads to an enhancement of one´s own 
world view, action and behavior. Mimetic learning is productive, it is related to the body, and it establishes 
a connection between the individual and the world as well as other persons; it creates practical knowledge, 
which is what makes it constitutive of social, artistic, and practical action. (kursivt i original, p. 56) 
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Reber (1992) beskriver att mimesis kräver förmåga att förstå kontexten där händelsen utspelar 
sig och att individer själva placerar sig som observerande aktörer, för att i sin tur generera och 
reproducera dessa beteenden och handlingar i praktiken med sina egna kroppar. Vidare defini-
erar Zlatev (2007) mimesis utifrån Donald (1991, s. 168); “Mimetic skills or mimesis rests on 
the ability to produce conscious, self-initiated, representational acts that are intentional but not 
linguistic”och betonar att mimesis är en handling som kan utföras synligt i form av ett uppvi-
sande eller dolt i form av inre föreställningsförmåga, fantasi. I relation till kreativt drama kan 
mimesis fungera som ett sätt för eleverna att dels kreativt imitera varandras kroppsliga modali-
tet eller objekt såsom atomer, molekyler och kemiska bindningar genom synlig mimesis i klass-
rummet och dels dolt genom att föreställa sig den kroppsliga modaliteten eller objekten i sin 
fantasi utan att utöva rörelser med kroppen.  

Agens betydelse för lärande i kreativt drama 
Naturvetenskapligt lärande kan enligt Vygotskij (1934/1999) ses som en komplex social akti-
vitet där en individs lärande utvecklas genom ett socialt samspel med omgivningen. I kemi-
klassrummet deltar elever och lärare i det sociala kunskapsbyggandet där strukturer och resurser 
ger eleverna olika förutsättningar att utöva agens till lärande.  
 
Inom det naturvetenskapliga forskningsfältet har det blivit ett växande intresse för begreppet 
agens. Det finns många olika begreppsmässiga uppfattningar om agens vilka delas in av Arnold 
och Clarke (2014) i :  projektiva (engelska projective), iterativa (engelska iterative) eller prak-
tiskt utvärderande (engelska practical evaluative). Inom den projektiva dimensionen ses agens 
som en förmåga att handla eller att förändra den sociala praktiken i förhållande till sina mål, 
strävanden och värderingar. I den iterativa ses agens som en förmåga till selektiv iteration av 
diskursiva praktiker. Inom den praktiskt utvärderbara dimensionen ses agens som en individs 
förmåga att bedöma en lämplig handling för en given situation genom att använda tillgängliga 
kulturella resurser. Medan alla dessa dimensioner är av betydelse för att utforska användningen 
av kreativt drama inom kemiutbildning, fokuserar denna studie på agens som konstituerat i 
deltagande (Goulart & Roth, 2010) vilket bygger på Vygotskijs sociokulturella teori, där  lä-
rande ses som en kollaborativ aktivitet. 
 
Med en dialektisk sociokulturell lins förstås agens i de två dialektiska relationerna mellan 
agens/struktur och agens/passivitet (jfr Goulart & Roth, 2010; King, 2012). Agens och struktur 
teoretiseras som ett dialektiskt förhållande där strukturer i sig innefattar sociala arrangemang, 
relationer och praktiker som kan utöva makt och begränsa människors liv (Osterkamp, 1999). 
I kemiklassrummet, medierar den materiella strukturen och resurserna (i form av laboratorieut-
rustning, whiteboards, modeller, speciella möbler mm) i kombination med sociala strukturer 
vad lärare och elever kan göra (King, 2012). Praktiken formar individen, men individen formar 
också praktiken (Sewall, 1992, Hewson, 2010). Dock bör strukturerna inte bara betraktas som 
begränsande utan också som möjligheter (King, 2012, se Sewall, 1992).  
 
Agens och passivitet förutsätter varandra (Roth, 2007). Passivitet betyder inte att en elev är 
inaktiv i avsikt att vara tyst eller inte gör någonting i andras ögon. Varje aspekt av agens åtföljs 
av passivitet. Tvärtom kan eleven vara receptiv för lärande, vilket kan synliggöras med miner 
och kroppsliga uttryck (Roth, 2007; King, 2012). För att möjliggöra ett lärande bör eleverna 
således ges utrymme till agens samt även ges utrymme till att vara passiva, observerade genom 
elevernas vilja och öppenhet för lärande (Hwang & Roth, 2009).  
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I relation till kreativt drama inom kemiundervisningen handlar frågor om agens om hur de ma-
teriella och sociala strukturerna  som tillhandahålls ger möjlighet och utrymme för eleverna att 
transformera sin förståelse av kemiska begrepp och processer. I den här studien undersöks hur 
kreativt drama kan öppna upp för elevernas agens då de kan använda sina egna kroppar som 
semiotiska resurser och materiell strukturer i form av semiotiska resurser som inte är vanliga 
vid traditionell kemiundervisning (t.ex. papper, saxar, klädnypor, kritor, Ipads mm). Enligt 
Vygotskij (1934/1999) lär sig eleverna först genom att delta i de socialt och kulturellt organi-
serade aktiviteter som erbjuds genom interaktioner med andra innan lärandet internaliseras och 
kan bli en del av elevernas konkreta personliga erfarenhet. En förutsättning för det sociokultu-
rella lärandet är således att i klassrummet skapa förutsättningar för elevernas kollektiva sam-
spel. När individer samarbetar (t ex elever i ett kemiklassrum) blir de kollektiva enheterna kol-
lektiva agenser, som beskrivs av Hewson (2010) som en kollektiv form av agens.  Kreativt 
drama möjliggör för eleverna att arbeta i grupper istället för lärarledda lektioner vilket kan på-
verka den sociala strukturen i klassrummet och skapa förutsättningar för elevernas kollektiva 
agens.  
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Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att undersöka hur kreativt drama i kemi kan möjliggöra för gymnasieelver att 
utforska elektronegativitet och kemisk bindning.  
 
Licentiatuppsatsen är utformad som en sammanläggning av två artiklar. I artikel 1 undersöks 
vilket semiotiskt arbete som möjliggörs när eleverna erbjuds att använda kreativt drama i ke-
miundervisningen. I artikel 2 undersöks hur kreativt drama i gymnasieutbildningen kan öppna 
upp för att stödja elevernas begreppsliga utveckling av elektronegativitet, kemisk bindning och 
ämnenas partikelnatur. 
 
Den forskningsfråga som behandlas i artikel 1 är: 
• Vilken typ av semiotiskt arbete är eleverna involverade i när de utforskar abstrakta icke-

spontana begrepp relaterat till kemisk bindning i kreativt drama? 
 
De forskningsfrågor som behandlas i artikel 2 är: 
• På vilka sätt kan kreativt drama möjliggöra elevernas utforskande av elektronegativitet och 

kemisk bindning? 
• På vilka sätt kan kreativt drama stödja elevernas kollektiva agens i utforskandet av elektro-

negativitet och kemisk bindning? 
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Metod 

Valet av designbaserad utbildningsforskning 
Studien har metodologiskt utformats som en designbaserad studie. Den kan, i linje med Van 
den Akker, Gravemeijer, McKenney och Nieveen (2006), beskrivas utifrån fem viktiga karak-
teristika drag: interventionistisk, iterativ, process-orienterad, nytto-orienterad och teori-orien-
terad. I studien har vi forskat både på interventionen och genom interventionen vilket McKen-
ney och Reeves (2012) framhåller vara en vanligt förekommande kombination i den designba-
serade forskningen. I artikel 1 genererade forskning genom interventionen ett datamaterial som 
utgjorde underlag för att studera vilket semiotiskt arbete som möjliggjordes i kreativt drama i 
kemi. I artikel 2 fokuserade vi på forskning genom interventionen med syfte att undersöka på 
vilka sätt kreativt drama kan öppna upp för elevernas kollektiva agens och utforskande av 
elektronegativitet och kemisk bindning. Forskningen både på interventionen och forskningen 
genom interventionen har teorigenererande syften. Det handlar om att förstå hur dramaaktivi-
teter kan påverka elevernas möjlighet till begreppsförståelse gällande kemisk bindning i kemi-
klassrummet men licentiatavhandlingen som helhet ger även kunskap om hur kreativt drama 
kan designas för att i så stor mån som möjligt uppnå detta syfte. 
 
Interventionerna har utförts i tre cykler med datainsamling i form av observationer av drama-
aktiviteten i klassrummet och anslutande aktiviteter. Iterativiteten har legat till grund för en 
utveckling och förfinad tolkning av resultaten vars syfte har varit att utveckla och förfina kun-
skaper om det lärande (Stiles, 2009) som möjliggörs i dramaaktiviteten, vilket diskuteras i detalj 
mera i validitetsavsnittet. Forskningsintresset har varit inriktat på att förstå och tolka hur och 
vad som sker under själva läroprocessen i kemiklassrummet, vilket har gjort studien starkt pro-
cessorienterad. Metaforen med den svarta lådan ”the black box” blir här påtaglig. Den här stu-
dien fokuserar alltså vad som händer inuti den svarta lådan, det vill säga inte ”input and output”. 
Genom den designbaserade forskningen har vi studerat dramaaktiviteter i kemiklassrummet 
med syftet att både utveckla kunskap om läroprocesser och förfina en didaktisk modell som kan 
användas som ett ramverk för andra lärare, där även den nytto-orienterade aspekten av den 
designbaserade forskningen blir påtaglig. Ett annat viktigt kriterium som legat till grund för 
valet av metodologi är den kollaborativa karaktären (McKenney & Reeves, 2012) där samar-
betet mellan forskare och praktiker är ett viktigt inslag. 

Design av intervention 
Tre cykler har genomförts där kreativt drama designades, analyserades, utvärderades och de-
signades om. Interventionerna designades utifrån tentativa designprinciper som formulerats ut-
ifrån egna lärarerfarenheter av kemiundervisning och tidigare forskning. Intentionerna med de 
tentativa designprinciperna var att utveckla undervisningen för att stödja elevernas lärande om 
elektronegativitet och kemisk bindning i kreativt drama. De inledande tentativa designprinci-
perna var: 
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•   Att skapa möjligheter för eleverna att arbeta symboliskt både på submikro och makronivå-
erna och möjliggöra reflektioner på olika organisationsnivåer genom att erbjuda eleverna 
olika semiotiska resurser. Vi hade också för avsikt att betona övergångarna mellan den sym-
boliska, makro- och mikroskopiska världen, så att eleverna skulle utveckla modeller av 
bindning på dessa tre nivåer (Nicoll, 2001). 

 
•   Att skapa möjligheter för eleverna att interagera med varandra och att göra elevernas 

kroppsliga formationer av molekyler synliga i klassrummet. Genom att göra elevernas 
kroppsliga formationer av molekyler synliga i klassrummet ville vi skapa möjligheter för 
elevernas meningsskapande genom att de kunde fungera som läroresurser till varandra och 
möjliggöra för läraren att få insikt i elevgruppernas begreppsliga resonemang.  

 
En intervention i form av en forskningslektion som inkluderade kreativt drama utformades med 
de tentativa designprinciperna som utgångspunkt. Interventionen omfattade följande uppgifter: 

 
Uppgift 1: Att gruppvis gestalta en vätefluoridmolekyl och visa vilken av atomerna som 
är mest elektronegativ  
Uppgift 2: Att i helklass gestalta flytande vätefluorid och sedan växla mellan olika aggre-
gationsformer. 
Uppgift 3: Att gruppvis gestalta en vattenmolekyl och visa vilken av atomerna som är 
mest elektronegativ.  
Uppgift 4: Att i helklass gestalta flytande vatten och sedan växla mellan olika aggregat-
ionsformer. 

 
Under forskningslektionerna satt eleverna gruppvis tillsammans vid bord, medan ett ledigt ut-
rymme mitt i klassrummet var reserverat för helklassaktiviteter. För att stödja eleverna natur-
vetenskapliga resonemang och semiotiska arbete erbjöds eleverna en rad semiotiska resurser 
(t.ex. färgade papper, läroböcker, datorer, Ipads, sax, klädnypor och tejp) som skulle användas 
i kombination med den kroppsliga gestaltningen. Varje elevgrupp fick efter att ha diskuterat 
med varandra redovisa sina molekyler både i form av en kroppslig gestaltning och en redogö-
relse för hur de hade resonerat. Elevgrupperna fick sedan i helklass interagera med varandra för 
att gestalta olika aggregationsformer av ämnena, vilket gav eleverna möjlighet att röra sig mel-
lan submikro och makronivåer. Helklassaktiviteterna utformades med syfte att ge eleverna till-
fälle att tillsammans utforska hur intermolekylära bindningar uppkommer. Aktiviteten syftade 
dessutom till att göra det möjligt för läraren att utifrån elevernas modeller diskutera deras möj-
ligheter och begränsningar.  
 
En motivering för valet av molekyler var att elevernas första gestaltning (uppgift 1) skulle un-
derlättas av det faktum att vätefluoridmolekylen består av två atomer och är rak. Vattenmole-
kylen är däremot mer komplex och där vinkeln blir viktig för molekylens polaritet. Eleverna 
var bekanta med båda molekylerna eftersom molekylerna förekom både i kemiundervisningen 
och i läroboken. Dessutom används modeller av vätefluoridmolekyler i forskningslitteraturen 
för att undersöka elevernas förståelse av elektronegativitet (Peterson & Treagust, 1989; Bur-
rows & Reid Mooring, 2014). I kemiläroböcker, såsom Reaktions kemi 1 (Danielsson Thorell 
& Johansson, 2016) definieras elektronegativitet som "en atoms förmåga att locka elektroner 
från andra atomer till sig själv" (sid 82) och anges med Linus Pauling skala. Eleverna förväntas 
koppla elektronegativit till bindningens polaritet och kunna åskådliggöra molekylens polaritet 
genom att exempelvis markera positiv respektive negativ pol i molekylen (delta plus, d+ och 
delta minus, d-). De delade elektronerna kommer då att med större sannolikhet vara vid den 
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mer elektronegativa atomen, två poler skapas och bindningen blir polär. Det är viktigt för ele-
verna att förstå att det inte finns några skarpa gränser mellan de olika typerna av bindning (icke-
polär kovalent bindning, polär kovalent bindning och jonbindning) utan att uppdelningen är en 
konstruktion som görs för att kunna tala om hur och varför ämnena reagerar (Taber & Coll, 
2002). Även om kemisk bindning ska förstås som ett kontinuum, presenterar de flesta läro-
böcker (Bergqvist, Drechler, De Jong & Chang Rundgren, 2013) och lärare (Taber et al., 2012) 
dem som tre olika typer av bindningar.  
 
Eleverna i denna studie har tidigare erfarenhet av traditionell undervisning i den bemärkelse att 
undervisningen hanterat bindning med uppdelning i separata enheter och fokus på Bohrs atom-
modell. I dramaaktiviteten förväntades eleverna att urskilja att fluor har högre elektronegativitet 
än väte och därmed attraherar elektronerna mer än vad väte gör. Detta innebär en högre sanno-
likhet för att elektronerna finns vid fluoratomen än vid väteatomen. Vid fluor bildas en delvis 
negativ pol och vid väte en delvis positiv pol. Hela molekylen blir sålunda polär och kallas för 
en dipol. I vattenmolekylen förväntas eleverna undersöka att syreatomen, som har den högsta 
elektronegativiteten, attraherar elektronerna mer än de två väteatomerna, vilket resulterar i att 
syreatomen blir delvis negativ och de två väteatomerna blir pluspoler. De två fria elektronparen 
på syreatomen påverkar vattenmolekylens geometri så att en vinkel bildas, vilket gör att hela 
molekylen blir polär och är således en dipol. 
 
Den andra och fjärde uppgiften, utförd i helklass, fokuserade utforskande av ämnenas flytande 
fas och övergångar mellan olika faser. Uppgifterna i helklass var avsedda att ge eleverna möj-
ligheter att utforska interaktioner mellan flera molekyler. När molekylerna är dipoler attraherar 
de varandra med den intermolekylära dipol-dipolbindningen. När det gäller vätefluorid och vat-
tenmolekylen uppstår en extra stark dipol-dipolbindning, vilken i litteraturen kallas intermole-
kylär vätebindning. Närmare bestämt uppstår vätebindning när väteatomer bundna till starkt 
elektronegativa atomer existerar i närheten av andra elektronegativa atomer med fria 
elektronpar. Dessa bindningar är starkare än vanliga dipol-dipolbindningar, men svagare än 
kovalenta bindningar och jonbindningar. (Brown et al, 2008). 
 
Uppgifterna var avsedda att göra det möjligt för eleverna att röra sig mellan makro-, submikro- 
och symboliska nivåer och därigenom möjliggöra för elevernas meningsskapande om materiens 
partikelform, elektronegativitet och kemisk bindning, vilket kan öppna upp för eleverna att 
skapa mening om hur begreppen hänger ihop med varandra. Lärandemålen för lektionen var att 
eleverna skulle kunna skilja mellan starkare intramolekylära bindningar och svagare intermo-
lekylära bindningar och kunna resonera om molekylär interaktion på submikronivå i relation 
till makronivå fenomen såsom ämnenas olika aggregationstillstånd. 

Datainsamling 
Studien genomfördes i tre cykler under åren 2015 till 2017. Cykel ett och två har utförts på ett 
kommunalt gymnasium beläget söder om Stockholm medan cykel tre har utförts i ett kommu-
nalt gymnasium i södra Stockholmsområdet. I alla tre cykler deltar elever som går på det Na-
turvetenskapliga programmet i årskurs ett. Insamlingen av det empiriska materialet i de tre cyk-
lerna var tidsmässigt anpassat till när ämnesområdet kemisk bindning behandlades i kemikur-
serna och var således en del av den ordinarie kemiundervisningen. I den första och andra cykeln 
agerade jag själv som lärare under datainsamlingen. Vid cykel två deltog även två didaktikfors-
kare som under dramaaktiviteten observerade och filmade eleverna varefter de utförde semi-
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strukturerade intervjuer med samtliga grupper. Cykel tre genomfördes tillsammans med en er-
faren kemilärare vid en annan gymnasieskola i två klasser på varandra följande dagar. Jag del-
tog själv i klassrummet som observatör och filmade samt genomförde tre gruppintervjuer med 
eleverna. 

Cykel 1 
Den första cykeln utfördes i en naturvetarklass med 25 elever som gick sin andra termin på 
gymnasiet. Eleverna hade under höstterminen i både teori och praktik behandlat området ke-
misk bindning, vilket avslutades med ett skriftligt prov, där flera elever uppvisade att de inte 
uppfyllde målen inom området. Cykel 1 genomfördes vid början av ett lektionspass i kemi där 
eleverna var fördelade på fem grupper med 4–5 elever i varje grupp. Dramaaktiviteten som 
varade i ca 30 minuter videoinspelades med en stationär kamera placerad längst bak i klassrum-
met och diskussioner i två av elevgrupperna inspelades med diktafon före och efter dramaakti-
viteten. Efter genomförandet av det kreativa dramat fick eleverna gruppvis skriftligt besvara en 
fråga som handlade om vätebindning.  

Cykel 2 
Den andra cykeln utfördes i en naturvetarklass med 26 elever under första terminen. Under 
kemikursen hade de hittills behandlat intramolekylära bindningar teoretiskt och praktiskt och 
var vid datainsamlingstillfället mitt i ett arbete att bearbeta teori gällande intermolekylära bind-
ningar, där vissa begrepp som togs upp i dramaaktiviteten ännu inte hade behandlats. Datain-
samlingen genomfördes vid ett lektionspass i kemi där eleverna var fördelade på fem grupper 
med 4–6 elever i varje grupp. Dramaktiviteten som varade i 60 minuter videoinspelades med 
fem kameror. En kamera var rörlig i klassrummet och de fyra andra kamerorna var utplacerade 
vid de fyra elevgrupper som inspelades. Gruppsamtalen i de fyra elevgrupperna inspelades även 
på diktafoner som fanns utplacerade på borden. Semistrukturerade intervjuer som utfördes av 
de två didaktiska forskarna varade mellan 30 och 60 minuter och video och ljudinspelades. 
Eleverna fick även i uppgift att efter en vecka inlämna en enskild skriftlig uppgift som innebar 
att de skulle välja ut en bild tagen under dramaaktiviteten och beskriva vad bilden visade, där 
de även fick besvara frågor som handlade om lärande och hur de hade upplevt dramaaktiviteten.  

Cykel 3 
Eleverna i de två klasserna (26 elever i den ena och 28 elever i den andra) som deltog i cykel 3 
hade teoretiskt studerat elektronegativitet och kemisk bindning och hade likt eleverna i cykel 1 
nyligen haft ett skriftligt prov på området. Eleverna använde ingen lärobok i kemiundervis-
ningen, utan kurslitteraturen var digital. Vid båda datainsamlingstillfällena observerade och fil-
mades dramaaktiviteten som varade i 60 minuter, med en kamera som var rörlig i klassrummet 
och tre respektive fyra stationära kameror placerade vid de grupper som deltog i studien (tre i 
den första klassen och fyra i den andra klassen). Diskussionerna i alla sju elevgrupper som 
filmades spelades även in med diktafon. I anslutning till dramaaktiviteten genomfördes sedan 
semi-strukturerade intervjuer sammanlagt med tre grupper som även inspelades med diktafon. 

Analysprocesser 
En översikt av det empiriska material som har legat till grund för analysen av de tre 
cyklerna finns sammanställt i tabell 1. Totalt inspelades 17 timmar videofilm och 16.5 timmar 
ljudfiler för de tre cyklerna, vilket tillsammans gav 33.5 timmar datamaterial.  
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Tabell 1. I tabellen visas en sammanställning av det empiriska material som ligger till grund för studien. 

Empiriskt material Cykel 1 Cykel 2 Cykel 3 

Antal elever 25 26 26 + 28 

Video 

inspelat 

material 

klassrummet 1 h 5 h 4 h + 5 h 

intervjuer  2 h  

Ljud 

inspelat 

material 

klassrummet 2 h 4 h 3 h + 4 h 

intervjuer  2 h 0.5 h + 1 h 

Skriftligt material Gruppuppgifter 

utförda i 

anslutning till 

dramaaktivitet 

Enskilda 

inlämningsuppgifter 

 

 

Forskningslogg Fortlöpande Fortlöpande Fortlöpande 
 
Samtligt video och ljudinspelat material har transkriberats ordagrant. Det empiriska material 
som ligger till grund för artikel 1 baseras på klassrumsinspelat video och ljudmaterial från cykel 
2. Det empiriska material som ligger till grund för analysen av artikel 2 baseras på klassrums-
inspelat video och ljudmaterial från cykel 1, cykel 2 och cykel 3. Ljud och videoinspelade in-
tervjuer och skriftligt material har använts som bakgrundsinformation och utgör inte grund för 
detaljerad analys. Forskningsloggen har använts för fortlöpande dokumentation och reflektion 
kring forskningsprocessen.  

Artikel 1 
I analysen undersöktes det transkriberade materialet från ljud och videoinspelningar från klass-
rummet som handlade om vattenmolekylen (uppgift 3 och 4). De semiotiska modaliteter som 
eleverna använde när de utforskade de icke-spontana begreppen noterades.  
 
För att urskilja processerna när mening transformeras använde vi de operationella begreppen 
transduktion och transformation (se Kress, 2010). Såsom noterats på sidan 24, refererar trans-
duktion till inter-modala förändringar; när enheterna byter från en semiotisk modalitet till en 
annan. Till exempel, när elever i kreativt drama gör en skriftlig strukturformel för en molekyl 
och sedan gestaltar molekylen med  kroppslig modalitet. Transformation avser intra-modala 
förändringar; vilket innebär att enheter/element omformas inom en viss semiotisk modalitet. 
Till exempel, när eleverna i en grupp inspirerades av en annan grupps gestaltning av en molekyl 
och omformade molekylen till gestaltning med sina egna kroppar. I analysen av materialet no-
terade vi de inter- och intra-modala förändringarna som blev synliga när eleverna undersökte 



 33 

de icke-spontana begreppen i dramaaktiviteten (uppgifter 3 och 4), vilka sedan kategoriserades 
i olika typer av transduktioner och transformationer. 
 
Ett exempel på hur analysen har genomförts visas här nedan. I transkripten visar vi när en hän-
delse sker i förhållande till talet. För utförligare beskrivning se bifogad transkriptionsnyckel 
(bilaga 1). 
 
Exemplet är en episod från studien där alla elevgrupper hade fått i uppgift att tillsammans ge-
stalta vattnets flytande fas mitt i kemiklassrummet (uppgift 4).  I den här episoden visar Riann 
(i mitten av figur 4a och 4b med ett papper på bröstet) hur intermolekylära bindningar kan 
representeras i dramaktiviteten genom att med sin egen kropp gestalta den positiv polen på 
vattenmolekylen (se bild 4a) i förhållande till Eric (på vänster sida av Riann i bild 4a och 4b) 
som gestaltar syre och den negativa polen i en annan vattenmolekyl. 
 

            
Figur 4a. Riann visar hur den inter-                  . Figur 4b. Riann reagerar när Erin och 

molekylära bindningen gestaltas                         Pela skall koppla ihop sina armar 

i dramaaktiviteten. 

 
1. Erin och Pela börjar koppla samman sina armar 
2. Riann: *Inteeeeeee!!! (se figur 4b) 

*tittar på Erin och Pelas snart ihopkopplade armar* 
(…) 

3. Riann: Lägger handen på Erins axel och för henne bort från Pelin 
 
I epsioden reagerar Riann starkt (rad 2, figur 4b) när Pela och Erin från två olika vattenmole-
kyler, kopplat ihop varandras armar. Riann utbrast "inteeeee" och visade en bister min medan 
hon placerade Erin på platsen hon ansåg vara den rätta (rad 3) i förhållande till de andra vatten-
molekylerna. Att koppla ihop varandras armar hade i dramaaktiviteten blivit en representation 
av den starkare intramolekylära kovalenta bindningen som uppträder inom vattenmolekylen. 
Som reaktion på Erin och Pelas "felaktiga" kroppsrörelser i dramaaktiviteten visade Riann hur 
vattenmolekylerna borde binda till varandra. Riann använde sin egen kropp som semiotisk re-
surs när hon visade hur de intermolekylära bindningarna skulle gestaltas samtidigt som hon 
använde sina klasskamrater som visuella semiotiska resurser. För att kommunicera vad hon 
tyckte var ”rätt gestaltning” placerades hon sig nära Erics kropp och pekade på Erin och Pela 
varefter hon tog isär dem med händerna. I episoden utför Riann semiotiskt arbete i form av 
transformation av mening inom kroppslig modalitet. Hon använder sin egen kropp och andra 
elevers kroppar i transformationsprocessen. Riann visade genom sitt semiotiska arbete att hon 
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hade appropierat det teoretiska begreppet intermolekylär bindning i ämnets flytande fas i mot-
sats till Erin och Pela. För Erin och Pela öppnade episoden upp möjligheter till att urskilja skill-
nader mellan intra- och intermolekylär bindning. 

Artikel 2 
I artikel 2 analyserades det empiriska materialet från cykel 1, 2 och 3 utifrån kvalitativ tematisk 
innehållsanalys som beskrivits av Graneheim och Lundman (2004) och Erlingsson och Brysi-
ewich (2017). För att få en helhetsbild lästes den transkriberade texten från det audiovisuella 
materialet. Jag tittade på videofilmerna flera gånger medan jag rörde mig fram och tillbaka i 
materialet. För att undersöka hur eleverna utforskade elektronegativitet och kemisk bindning i 
kreativt drama och hur kreativt drama öppnade upp för elevernas kollektiva agens identifierades 
meningsenheter (1), ordsatser eller stycken som innehåller aspekter relaterade till varandra ge-
nom innehåll eller sammanhang. I nästa steg kondenserades dessa meningsenheter till koder 
(2), ett namn som mest exakt beskriver vad de här meningsenheterna handlade om. Därefter 
grupperades de koder som relaterade till varandra genom innehållet eller sammanhanget i ka-
tegorier (3) och slutligen, som ett uttryck för latent innehåll i datamaterialet, grupperades kate-
gorier i teman (4).  
 
Tabell 1 illustrerar hur de tre första stegen i analysen är relaterade till varandra. Den vänstra 
kolumnen exemplifierar tre av de meningsenheter som urskiljdes från transkripten när eleverna 
arbetade med kreativt drama. För att inrama vad eleverna undersökte om elektronegativitet och 
kemisk bindning i kreativt drama, kondensades meningsenheterna till koder som fungerade som 
etiketter för vilket kemiskt innehåll eleverna utforskade i kreativt drama. Den andra kolumnen 
(från vänster) i Tabell 1 illustrerar hur de tre meningsenheterna kondenserades till koder; 
"Elektronegativitet, genom att slåss om elektronerna", "Den mest elektronegativa atomen drar 
mest i elektronerna" och ”Kovalent bindning, med sammankopplade armar och en vilja att dela 
elektroner”. När alla meningsenheter hade markerats med koder, grupperades de vidare i kate-
gorier med liknande innehåll som svarade på frågan på vilka sätt eleverna undersökte elektro-
negativitet och kemisk bindning i kreativt drama. I studien fungerade varje kategori som ett 
paraply för det innehåll som eleverna utforskade i sitt semiotiska arbete som på något sätt var 
relaterat till varandra. Som framgår av den tredje kolumnen (från vänster) i tabell 1 är koderna 
"Elektronegativitet, genom att slåss om elektronerna" och "Den mest elektronegativa atomen 
drar mest i elektronerna" båda förknippade med elevernas arbete med elektronegativitet och 
den kroppsliga gestaltningen av elektronegativitet med hjälp av antropomorfiska uttryck. Detta 
sorteras under kategorin "Visar elektronegativitet med kroppen tillsammans med antropomor-
fiska uttryck". På samma sätt sorterades koden ”Kovalent bindning, med sammankopplade ar-
mar och en vilja att dela elektroner” under kategorin ”Visar kovalent bindning med kroppen 
tillsammans med antropomorfiska uttryck”  
 
Slutligen, för att urskilja teman i elevernas semiotiska arbete, lästes transkripten återigen ige-
nom och det audiovisuella datamaterialet som helhet i sökandet efter mönster. Graneheim och 
Lundman (2004, p. 107) beskriver teman som “a thread of an underlying meaning through, 
condensed meaning units, codes or categories, on an interpretative level” Ett tema kan således 
ses som ett uttryck för latent innehåll i texten och svarar på frågan "Hur?" (Graneheim & Lund-
man, 2004). Den fjärde kolumnen (från vänster) anger temat ”Visar elektronegativitet och ke-
misk bindning med antropomorfiska uttryck” som beskriver på vilka sätt eleverna utforskade 
kemiinnehållet genom kreativt drama. 
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Tabell 2. Tabellen illustrerar hur den kvalitativa tematiska innehållsanalysen användes i analysarbetet  

Meanings enhet Kod Kategori Tema 

Lisa: Era elektroner 
skall ni fightas med-
så ni ska stå och dra 
och slita i syreatomen 

Lars: mmmmm 

Lisa: för att hon har 
ju allting-är mest 
elektronegativ 

Elektronegativitet, ge-
nom att slåss om elektro-
nerna 

 

  

Visar elektronegativi-
tet med kroppen till-
sammans med antropo-
morfiska uttryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visar elektronegativi-
tet och kemisk bind-
ning med antropomor-
fiska uttryck  

Elliot: eeeee vem har 
vem drar mest? 

Arne: Anna drar mest 

Elliot: Är jag mest 
elektronegativ? 

Per: Ja 

Elektronegativitet,den 
mest elektronegativa ato-
men drar mest i elektro-
nerna. 

 

Isak: Och så delar 
dom på två elektroner 
det är därför dom hål-
ler varandra i ar-
marna där*, för att 
båda atomerna vill ha 
en elektron *pekar på 
kompisarna som ge-
staltar kovalent bind-
ning genom att hålla 
varandras armar* 

Kovalent bindning, med 
sammankopplade armar 
och en vilja att dela 
elektroner 

Visar kovalent bind-
ning med kroppen till-
sammans med antropo-
morfiska uttryck. 

 

Forskare och deltagares roller 
Utmärkande för den design-baserade forskningen är att lärare och forskare arbetar tillsammans 
och försöker skapa meningsfulla förändringar i undervisningen (The Design-Based Research 
Collective, 2003). God designbaserad forskning kännetecknas enligt Sensevy, Forest, Quilio 
and Morales (2013) av ett nära samarbete mellan forskare och lärare som vilar på en symmetri-
princip där båda parters makt och kunskapsanspråk tas hänsyn till. I studiens två första cykler 
har dock symmetribegreppet (Sensevy et.al, 2013) och den praktiknära förankringen dragits till 
sin yttersta spets i och med att den designbaserade studien av kreativt drama har varit en del av 
den pågående praktiken i kemiklassrummet där jag själv har undervisat mina elever (Andrée, 
Danckwardt-Lillieström & Wiblom, inskickat manus). I klassrummet har jag således haft rollen 
som både lärare och forskare där jag har sett mina elever i rollen som deltagare snarare än 
forskningsobjekt. I cykel 3 fick jag en tydligare forskarroll i klassrummet eftersom jag obser-
verade en lärare som undervisade sina elever. Läraren och jag samarbetade genom att planera 
de två interventionerna som ligger till grund för cykel 3. Jag har i studien inte bara haft ett nära 
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samarbete på ”insidan” av skolpraktiken utan även på ”utsidan” genom två didaktikforskare 
som har medverkat under hela forskningsprocessen. Didaktikforskarna, som även är andra och 
tredje författare till artiklarna i avhandlingen, har fungerat som handledare och även medverkat 
vid implementeringen, analysarbetet och dokumentationen av studien. 

Etiska överväganden 
Forskare som arbetar i skolan stöter ofta på svåra etiska ställningstaganden (Barab, 2004). I den 
här studien där jag i två av studiens tre cykler är både lärare och forskare i samma person och 
dessutom forskar på mina egna elever ställs vissa etiska överväganden på sin spets vad gäller 
beroendeförhållanden och integritet. Detta kräver mycket noggranna reflektioner och insikter i 
ansvarstagandet. I texten som följer vill jag belysa några exempel från situationer i studien där 
vikten av ställningstagande i forskningsetiska principer har blivit mycket påtaglig och samtidigt 
framhålla hur jag har uppmärksammat och tagit hänsyn till etiken i utformningen, analysen och 
dokumentationen av det kreativa dramat. 

Beroendeförhållande och bedömningssituation 
I det första exemplet vill jag belysa beroendeförhållandet och bedömningssituationen mellan 
forskande lärare och elev. Exemplet utspelade sig i klassrummet veckan innan interventionen 
i Cykel 2 utfördes. Innan kemilektionen startade informerades eleverna om att de nästföljande 
lektion skulle få delta i ett forskningsprojekt vars syfte var att bidra till en utveckling av lärandet 
i kemi. Jag, läraren som i detta fall även var forskare delade ut samtyckesblanketter och eleverna 
uppmanades att läsa igenom informationen och sedan skriftligt ge sitt samtycke till att filmas 
och ljudinspelas. Jag gick under tiden runt i klassrummet och hörde hur en av eleverna berättade 
för sin kompis att hon ville vara med för att ”hjälpa Kerstin (mig som lärare) med forskningen”. 
Eleven ger i sin utsaga uttryck för samtycke till att delta i forskningen som ett sätt att hjälpa sin 
lärare. Skulle eleven ha givit sitt samtycke till en oberoende forskare som hon inte hade haft 
samma relation till? Ger eleven sitt samtycke därför att hon står i ett beroendeförhållande gente-
mot sin lärare och tänker att bedömningen av hennes kunskaper kan påverkas negativt om hon 
säger nej till att delta? Enligt samtyckeskravet har deltagarna i en undersökning rätt att själva 
bestämma över sin medverkan och i en undersökning med aktiv insats av deltagarna skall sam-
tycke alltid inhämtas (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
För att skapa en likvärdig undervisningssituation där alla elever får möjlighet att utvecklas och 
lära kemi är det viktigt att även de elever som inte ger sitt samtycke ändå erbjuds delta i under-
visningen. I studiens alla tre cykler placerades dessa elever på ett bord utan diktafon och utanför 
kamerans räckvidd. De erbjöds att delta i alla aktiviteter i undervisningspraktiken och för att 
inte göra åtskillnad i undervisningssyfte intervjuades även dessa elever i cykel 2 efter själva 
dramaaktiviteten. Eleverna som inte ville delta i forskningen måste även de få möjlighet att 
utveckla sitt lärande och i detta fall få använda de icke spontana begreppen gällande kemisk 
bindning och elektronegativitet samt känna att synpunkter och känslor kopplade till själva 
dramaaktiviteten hade betydelse, även om de inte dokumenterades. Det är således av stor vikt 
att läraren rent etiskt även fokuserar på dessa elever under forskningslektionen och inte favori-
serar de elever som har givit sitt samtycke till att medverka i studien. Eftersom dessa elever inte 
dramatiserade sina uppgifter och inte medverkade till den gemensamma gestaltningen i klass-
rummet lade jag stor vikt vid att uppmärksamma dem så att de inte blev ”bortglömda”. Under 
gruppdiskussionerna var jag lika ofta vid denna grupp och lyssnade på diskussionerna och gav 
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dem tillfälle att ställa frågor. Jag var också uppmärksam på att även släppa in dem i klassrums-
samtalen.  
 
Eleverna skall informeras om att de skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 
negativa följder (Vetenskapsrådet, 2017). Denna forskningsetiska princip ligger nära principen 
om att ett beroendeförhållande inte heller bör föreligga mellan forskaren och undersöknings-
deltagaren. Som forskare och lärare i samma person blir detta mycket viktiga forskningsetiska 
principer att ta hänsyn till, klargöra och diskutera i forskningen då läraren i klassrummet alltid 
har agens gentemot eleverna och det finns en bedömningssituation att ta hänsyn till. I den ak-
tuella studien blev det påtagligt då eleverna vid flera tillfällen under Cykel 1 och 2 frågade hur 
de skulle bli bedömda på momentet. Eftersom studien var en del i den pågående undervisningen 
togs även elevernas prestationer i klassrummet i beaktande, vilket var en konsekvens av att 
studien var situerad i en naturlig kontext och i synnerhet då jag som forskare i Cykel 1 och 2 
också var elevernas lärare. Eleverna upplystes om att filmer, inspelningar och intervjuer enbart 
skulle användas i forskningssyfte. Eleverna i Cykel 2 upplystes tydligt om att inlämningsupp-
giften däremot skulle bedömas och var obligatorisk att skicka in för alla som deltog i klass-
rumsaktiviteten. För att kunna bortse från beroendeförhållandet och bedömningssituationen i 
så stor utsträckning som möjligt utfördes i direkt anslutning till dramaaktiviteten i Cykel 2 se-
mistrukturerade intervjuer av forskare där inte jag, läraren var närvarande. En utvärdering av 
dramaktiviteten kunde då diskuteras utan att eleverna kände att de blev bedömda.  

Hantering av känsligt material 
I det andra exemplet vill jag belysa hur jag som forskande lärare har hanterat känslig informat-
ion som uppkommit under analysen av det insamlade materialet då jag som lärare ges en unik 
inblick i elevernas diskussioner. I en grupp visade filmanalysen att en flicka som inte deltog 
verbalt ändå deltog på andra sätt i gruppens arbete även om hon hade mycket lite att säga till 
om i gruppen. Detta blev mycket märkbart vid ett tillfälle då hon visade i handling att hon ville 
delta, men tilläts inte av gruppens medlemmar. I en annan grupp framkom även vissa negativa 
uttalanden från elever som syftade på andra elevers etniska ursprung. Detta skedde vid ett flertal 
tillfällen under dramaaktiviteten men framkom först vid analysen av gruppsamtalen. Att som 
lärare få insikt i elevernas beteende gentemot varandra kan möjliggöra för läraren att medvetet 
förändra gruppsammansättningen och uppmärksamma de tysta eleverna på ett sätt som gynnar 
lärande och som även kan vara en del i utvecklingen av designen. En forskare som gör ett 
tillfälligt inhopp i undervisningen och inte har tillgång till varken bakgrund eller uppföljning 
av eleverna har i detta fall mindre möjlighet att observera och förbättra undervisningen. Det är 
dock mycket viktigt att som forskande lärare ta de forskningsetiska principerna i beaktande och 
utifrån dessa välja att ta problemen vidare utan att dokumentera i själva forskningsrapporten 
och eventuellt kontakta involverade lärare och elevvårdspersonal, så att en lösning möjliggörs. 
Här blir både forskningskravet och individskyddskravet aktuellt att ta i beaktande. Vetenskaps-
rådet (2017) utgår från forskningsetiska principer och poängterar att dessa båda krav måste 
vägas mot varandra. 
 
En viktig uppgift för forskaren oberoende av om hon är forskande lärare eller inte, är att ha 
insikt i vad som kan dokumenteras i forskningen utan att enskilda elever riskerar att utsättas för 
negativa konsekvenser. Att som forskande lärare utföra studier på sina egna elever innebär ett 
mycket insiktsfullt beaktande av denna avvägning så att ett kunskapstillskott kan komma ele-
verna till godo och leda till ett ökat lärande på både kort och lång sikt. I den aktuella studien 
upplystes elever om att filmer, ljudinspelningar och allt övrigt material enbart skulle användas 
i forskningssyfte. Eleverna anonymiseras i dokumentationen men i detta fall finns möjligheter 
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att efterforska på mig och läraren i cykel 3 samt vilka klasser vi hade då de aktuella designcyk-
lerna genomfördes. Dock är risken mycket liten att enskilda personer kan utpekas i dokumentat-
ionen. Uppgifter som kan vara etiskt känsliga och peka ut enskilda personer har jag valt att 
utelämna.  

Validitet 
I och med att jag själv deltagit som både lärare och forskare i studien har jag lagt stor vikt vid 
att dokumentera och reflektera kring olika aspekter av validitet. 

Att forska i sitt eget klassrum 
En viktig validitetsfråga i kvalitativ forskning är om resultaten kan ha influerats av forskarens, 
i detta fall mina egna åsikter, bakgrund och värderingar s.k. bias. Barab (2004) framhåller att 
forskarens roll i designexperimentet kan utgöra ett hot mot validiteten. Om forskaren är per-
sonligt involverad i designen, utvecklingen och implementeringen är det en utmaning för fors-
karen att säkerställa resultatens rimlighet. Samtidigt skulle jag vilja hävda att det personliga 
engagemanget också varit en fördel i vår studie i och med att det innebär att jag har en stor 
förståelse för den undervisning som studeras. Anderson och Shattuck (2012) hävdar i samklang 
med Coe (2013) att det är en välkänd utmaning för många former av kvalitativ forskning att det 
är svårt att bortse från forskarens bias i forskningsprocessen. Anderson och Shattuck (2012) 
framhåller vidare att många kvalitativa förespråkare rent av hävdar att forskarna själva med sin 
bias, insikt och djupa förståelse av kontexten är de bästa forskningsredskapen. Att vara fors-
kande lärare och ha djup kunskap om kontexten där interventionerna utförs blir med Anderson 
och Shattucks (2012) resonemang till en stor fördel. Som exempel kan nämnas vikten av bak-
grundskunskap vid observationer av eleverna  och att ha möjlighet att se hur elever som vid 
traditionell undervisning har uppvisat ett tillbakadraget beteende i klassrummet i dramaaktivi-
teten istället visade delaktighet, var en stor tillgång vid tolkningen av resultaten. 

Tolkning av resultaten 
Processvaliditet (i vilken utsträckning de data man har håller som belägg för de påståenden man 
vill göra) har hög prioritet i den kvalitativa forskningen. Då forskningen utförs i naturalistiska 
miljöer såsom kemiklassrummet i den pågående undervisningen, är det viktigt att själva ana-
lysprocessen kan förstås av läsaren innan tolkningen kan accepteras (Coe, 2013). I kvalitativ 
forskning är fokus ofta på tolkningsprocessen, hur tolkningen har gjorts, och på forskarens 
medvetenhet på de drag som kan influera tolkningen. Coe (2013) drar det hela till sin spets och 
menar att det egentligen inte finns någon rätt eller fel tolkning eftersom olika perspektiv eller 
tro/övertygelse kan leda till olika tolkningar.  

 
Den multimodala analysen bygger på ett mycket rikt empiriskt material som har möjliggjort en 
fyllig sk. thick description (Geertz, 1973). I analysarbetet har vi redogjort för tolkningsproces-
sen och gjort läsaren medveten på de drag som kan ha influerat resultaten för att i högsta möjliga 
mån säkerställa studiens processvaliditet.  
 
En risk med att som forskande lärare ha stor kännedom om praktiken är att det kan vara lätt att 
enbart fokusera på observationer som passar in i studien och bli sin egen ”mästares mästare”. 
För att undvika detta har jag genom hela forskningsprocessen varit medveten om och öppen för 
vad Stiles (2009) kallar permeabilitet, vilket belyses i följande citat: 
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Theories must grow and change to reflect new observations while remaining consistent with previous ob-
servations. When theories become impermeable, for example, when the word of the master is trusted to the 
point of ignoring new observations, they gradually become outmoded. (s.20). 
 

I analysarbetet har jag varit öppen för observationer som avviker från det förväntade för att på 
så sätt berika studien med variation. Att utföra studien i en annan kontext med en annan lärare 
gav möjlighet att få syn på nya olika aspekter vad gäller kemiundervisningen med det kreativa 
dramat. Såsom att elevernas engagemang ökade när de förstod att de själva skulle vara atomer. 
För att undvika den impermeabilitet av teorin som Stiles (2009) nämner ovan har jag varit 
mycket noga med att under hela forskningsprocessen utsätta min studie för granskning i en 
kritisk och reflektiv dialog med andra forskare och lärare, vilket är av stor vikt för att stärka 
studiens dialogiska validitet (Newton & Burgess, 2008). Den dialogiska validiteten har stärkts 
av att jag i min studie har samarbetat med andra forskare, som i dialog med mig kritiskt granskat 
hela forskningsprocessen.  

Att sprida ringar på vattnet 
Den katalytiska validiteten har betydelse både för studiens kunskapsgenererande och praktik-
utvecklande syften och handlar om i vilken utsträckning den designbaserade studiens hela 
forskningsprocess har bidragit till en transformation – en utveckling av de personer som har 
deltagit i forskningen (Newton & Burgess, 2008). De elever som ingått i studien har varit 
mycket viktiga att ta hänsyn till. Eftersom forskningen har hög ekologisk validitet då den har 
skett som en naturlig del av pågående lektion blir transformationen en del av undervisningen. 
Stor hänsyn har tagits till de elever som fanns i klassrummet men av olika anledningar inte ville 
delta i studien. Stor vikt har lagts vid utformningen av designen så att även dessa elever har 
garanterats en likvärdig undervisning. Alla elevers röster måste göras hörda i resultaten vilket 
är en förutsättning för att åstadkomma demokratisk validitet (i vilken utsträckning forskningen 
genomförs tillsammans med dem som är berörda) (Newton & Burgess, 2008). 
 
Wagner (1997) beskriver hur forskningsprojekt i sig själva är sociala interventioner i forskarnas 
och praktikernas liv. En transformation av både individ och praktik har i vår studie blivit mycket 
påtaglig. För det första sett från mitt eget perspektiv då jag själv är både forskare och praktiker 
i samma person och för det andra på läraren som deltagit i studien. Mitt eget forskningsprojekt 
har blivit en intervention som påverkat min undervisning och även synen på min egen och and-
ras undervisning i min omgivning. Som lärare har jag och den medverkande läraren direkt kun-
nat tillämpa den erövrade kunskapen som forskningen har genererat och vi har kunnat (och kan 
fortfarande) dela med oss på ett förtroligt sätt till de närmaste kollegor som dock inte deltagit i 
forskningen men som på ett indirekt sätt kan transformeras och utveckla sin undervisning.  

Generaliserbarhet 
Som nämndes i inledningen av metodavsnittet har både forskningen på interventionen och 
forskningen genom interventionen i det kreativa dramat ett teorigenererande syfte, vilket är ett 
viktigt kriterium för den designbaserade forskningen (van den Acker m.fl, 2006). McKenney 
och Reeves (2012) kategoriserar den designbaserade utbildningsforskningens anspråk på teori 
utifrån lokal nivå (local theory), mellan-nivå (middle-range theory) och hög nivå (high-level 
theory). De två första cyklerna av studien som utfördes i mitt eget klassrum med mig själv som 
lärare väl förankrad i kontexten och forskningsfrågorna gör att teori-nivån blir mycket lokal, 
vilket främst har resulterat i en förståelse av lärande inom en specifik ekologisk kontext. En 
fråga jag ställde mig efter cykel två var hur det kreativa dramat skulle fungera med en annan 
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lärare som undervisade sina elever i ett annat klassrum. För att besvara frågeställningen utfördes 
studiens tredje cykel i en annan kontext, som möjliggjorde att generera teori på den s.k mellan-
nivån, vilket kan anses öka studiens generaliserbarhet. McKenney och Reeves (2012, s. 36) 
uttrycker denna mognadsprocess på följande vis: “Especially as intervention begin to mature, 
educational design research may strive to develop middle-range theory”. 
 
Kritiker menar ofta att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera utöver den situat-
ion i vilken de produceras och att det är omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer 
(Bryman, 2007). Ibland används frasen ”one cannot draw any conclusions about any other si-
tuation than the investigated cases” och det finns en risk för att reducera intresset av kvalitativa 
studier till praktiskt taget ingenting (Larsson, 2009 s. 31). Larsson (2009) framhåller dock att 
det måste finnas ett utrymme för generalisering annars skulle det inte vara någon idé att över-
huvudtaget bry sig om att så noggrant dokumentera enskilda fall. Istället för att marginalisera 
generaliseringsfrågan betonar Larsson (2009) vikten av ett pluralistiskt perspektiv på generali-
seringsdiskursen och menar att vi behöver tänka i flera linjer eftersom olika typer av forskning 
möter olika typer av generaliseringsproblem.  
 
Generaliseringsfrågorna som är aktuella för studien kan inrymmas i två av Larssons (2009) 
linjer som utforskar generalisering genom kontextlikhet och generalisering genom igenkän-
nande av mönster. Den första linjen går i samklang med Lincoln och Guba (1999) som betonar 
att de som vill använda forskningsresultaten är bättre att själva döma generaliserbarheten än 
forskarna själva, vilket förutsätter att kontexten är känd. Här blir Geertz´s (1973) begrepp ”thick 
description” som diskuterades under processvaliditet åter relevant för studien och kan anses 
ligga till grund för läsaren att dra slutsatser om kontextlikheten. En ambition i den här studien 
har varit att med sitt rika empiriska material ge läsaren , exempelvis en lärare hjälp till att be-
döma hur pass överförbara resultaten är till sitt eget klassrum. Även om kontexten är annorlunda 
mot kontexten där det kreativa dramat utfördes så kan generaliseringen grundas på igenkän-
nande av mönster vilket betonas i Larssons (2009) andra generaliseringslinje. En stor del av 
didaktisk forskning beskriver och tolkar processer som vuxit fram från situationer med mänsk-
lig aktivitet. Man kan inte hävda att de alltid uppstår i dessa situationer eller när dessa personer 
agerar men ett kommunikationsmönster kan bli igenkänt i nya fall, t.ex. hur eleverna använder 
de semiotiska resurserna i dramaaktiviteten oavsett klassrum och till och med ämne. Eftersom 
det i detta fall är en process, inte en person eller kontext som är i forskningsfokus, är det väldigt 
svårt att förutse när och var något liknande skall inträffa, men vi kan vara uppmärksamma när 
vi observerar liknande situationer. 
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Resultat 

Huvudresultat artikel 1 
När eleverna utforskade icke-spontana begrepp relaterade till kemisk bindning genom kreativt 
drama i cykel 2, observerade vi olika typer av semiotiskt arbete i form av transduktioner (om-
formning av mening mellan olika semiotiska modaliteter) och transformationer (omformning 
av mening inom samma typ av semiotisk modalitet).  

Transduktioner i kreativt drama 
I dramaaktiviteterna deltog eleverna i fem huvudtyper av transduktioner: 

a.Transduktion av multimodalt komplex i form av lärobok och anteckningar till skriftlig 
modalitet. Semiotiskt arbete i form av transduktioner när eleverna förberedde sina presen-
tationer och använde läroboken och anteckningar för att rita en strukturformel för vatten-
molekylen, kemiska symboler för elektronegativitet eller atomslag. Begreppet multimod-
alt komplex härstammar från Kress (2010) och används för att redogöra för en samling av 
många olika modaliteter. Vid transduktion av typ a utgör textboken och anteckningarna 
ett multimodalt komplex som inkluderar olika modaliteter såsom bilder, symboler, text 
och layout. 
  
b.Transduktion av skriftlig modalitet till kroppslig modalitet och/eller verbal modalitet. 
Semiotiskt arbete när elevernas skriftliga uttryck för vattenmolekylens strukturformel 
transducerades till kroppslig modalitet.  
 
c.Transduktion genom en diskursiv kemisk modell. Semiotiskt arbete när eleverna använde 
diskursiva kemiska modeller och transducerade dem till kroppslig modalitet eller skriftlig 
modalitet. I linje med Gee (2014) och Foucault (1971) används denna uppfattning om 
diskursiva kemiska modeller för att förklara förenklade, taget-för-givna modeller, skapade 
i sociala och kulturella grupper, i form av berättelser, idéer eller bilder av hur världen 
fungerar. I kemiundervisningen skapas diskursiva kemiska modeller för att “greppa kemin 
framför oss”. Ett exempel på en diskursiv kemimodell från denna studie är "The Mickey 
Mouse Model". 
  
d.Transduktion av kroppslig modalitet till skriftligt och/eller verbal modalitet. Semiotiskt 
arbete när elever i en grupp arbetade med uppgiften och andra grupper kroppsliga posit-
ioner fungerade som pådrivare till gruppen att transducera kroppslig modalitet till skriftlig 
och muntlig modalitet och när eleverna använde andra elever eller sina egna kroppsposit-
ioner för att muntligt förklara icke- spontana begrepp.  
 
e. Transduktion av verbal modalitet till kroppslig modalitet. Semiotiskt arbete när eleverna 
visade elektronegativitet med rörlig kroppslig modalitet. 
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Transformation i kreativt drama 
I dramaaktiviteterna var eleverna engagerade i en huvudkategori av transformation: 

Transformation inom kroppslig modalitet. Semiotiskt arbete inom kroppslig modalitet, 
observerad när eleverna transformerade uttryck inom kroppslig modalitet hos en annan 
grupp/person till sina egna uttryck inom kroppslig modalitet. 
 

Sammanfattningsvis observerade vi ett flöde av transduktioner och transformationer i klass-
rummet som stimulerade eleverna att utforska abstrakta icke-spontana begrepp. 

Huvudresultat artikel 2 
Resultaten av den kavalitativa tematiska innehållsanalysen beskrivs i två delar i form av (I) sätt 
att utforska och visa elektronegativitet och kemisk bindning, och (II) elevernas kollektiva agens 
när de utforskade och visade elektronegativitet och kemisk bindning.  

Del I: Sätt att utforska och gestalta elektronegativitet och kemisk bindning, 
I analysen första del urskiljdes tre teman som visade på vilka olika sätt eleverna utforskade och 
visade elektronegativitet och kemisk bindning när de arbetade med kreativt drama:  

Visar elektronegativitet och kemisk bindning med antropomorfiska uttryck 
Eleverna använde antropomorfism för att resonera och beskriva de kemiska begreppen i 
det kreativa dramat. Exempelvis i form av glada, ledsna och starka atomer 
 
Introducerar rörelser för att visa elektronegativitet och kemisk bindning 
Eleverna i flera grupper introducerade rörelser i deras försök att kroppsligt visa elektrone-
gativitet och kemisk bindning. Exempelvis visades hur elektronegativiteten gav upphov 
till bindningens polaritet genom att dra armarna närmare kroppen på den mest elektrone-
gativa atomen. 
 
Förstärkning av kroppslig gestaltning med andra semiotiska resurser 
Eleverna i alla grupper förstärkte kroppsliga uttryck genom att använda semiotiska resur-
ser. Dels användes färdigskapade artefakter såsom klädnypor men i de flesta grupper skap-
ade eleverna själva artefakter utifrån det material som fanns att tillgå. Exempelvis tillver-
kade eleverna papperselektroner, pappersprotoner och kreationer som visade pluspolens 
läge i vattenmolekylen. 

 
Redan under introduktionen till det kreativa dramat blev elevernas svårigheter att skilja mellan 
intramolekylära och intermolekylära bindningar synliga. Genom dramaaktiviteten utforskade 
eleverna aspekter av intramolekylär bindning. Den kovalenta intramolekylära bindningen i de 
observerade grupperna gestaltades av sammanbundna armar. Vattenmolekylens vinkel som till 
exempel gestaltades genom att placera den längsta eleven som gestaltade syreatomen i mitten 
med sina armar kopplade till eleverna som gestaltade väteatomer, vilket i dramaktiviteten re-
presenterade den intramolekylära kovalenta bindningen. 
 
I flera grupper utfördes semiotiskt arbete genom att först använda läroboken eller anteckningar 
för att rita en strukturformel för molekylen. Dessutom utförde eleverna semiotiskt arbete genom 
att omvandla verbal instruktion direkt till att skapa artefakter, vilka användes för att förstärka 
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den kroppsliga gestaltningen av elektronegativitet och kemisk bindning. Eleverna kunde an-
vända den kroppsliga modaliteten tillsammans med en rad semiotiska resurser i form av arte-
fakter såsom papperselektroner, pappersprotoner och klädnypor för att lösa uppgifterna. Vid 
gestaltningen av vätefluoridmolekyler visade eleverna svårigheter att bestämma huruvida den 
kovalenta bindningen bestod av en eller två elektroner. Visualiseringen av elektroner öppnade 
upp för eleverna att utforska den intramolekylära kovalenta bindningen och elektronegativite-
ten. Dessutom öppnade artefaktskapandet i kombination med kroppslig modalitet i flera grup-
per upp för att förstå sambandet mellan elektronegativitet, molekylens polaritet, vattenmoleky-
lens vinkel och uppkomsten av vätebindning. 

Del II: Elevernas kollektiva agens vid utforskande och gestaltning av 
elektronegativitet och kemisk bindning 
I analysen andra del urskiljdes två teman som visade hur kreativt drama öppnade upp för ele-
vernas kollektiva agens när de utforskade och gestaltade elektronegativitet och kemisk bind-
ning: 

Hantering av epistemisk dissonans som uppstår i samband med kroppslig gestaltning  
Vi observerade att när eleverna uppmanades att redovisa sina molekyler i en organiserad 
form framför varandra samt att dokumentera sina kreationer med Ipads blev elevernas 
kroppsliga gestaltning än mera synlig i klassrummet. Detta öppnade upp för och uppmunt-
rade till epistemiskt arbete i andra grupper. Speciellt när eleverna visade vattenmolekylens 
vinkel genom att placera eleven som representerar syre uppåt eller nedåt, uppkom frågor 
i grupperna. Eleverna visade bara inte att vattenmolekylen har en vinkel, utan i nästan alla 
grupper förekom reflektioner om varför vattenmolekylen har en vinkel. 
 
Deltagande i regisserad gestaltning och regissering av gestaltning  
Vi observerade att dramaaktiviteten blev mer eller mindre regisserad. I vissa fall fungerade 
läraren som en regissör där eleverna deltog i en lärarinitierad gestaltning av kemisk bind-
ning och elektronegativitet. I andra fall fungerade eleverna som regissörer och ressigerade 
sina klasskamrater. 

 
Under helklass aktiviteterna kunde eleverna gestalta intermolekylär bindning genom att trans-
formera den egna/gruppens kroppsliga modalitet i förhållande till de andra elevernas/grupper-
nas kroppsliga modalitet. När alla grupper bildade flytande vatten blev det tydligt att eleverna 
fungerade som läroresurser för varandra och att behov uppstod från att ändra vattenmolekylens 
form från den tvådimensionella till den tredimensionella. Eleverna diskuterade, förhandlade 
och agerade som läroresurser för varandra vilket öppnade upp för elevernas kollektiva agens. 
  
Eleverna visade vid dramaktivitetens första kollektiva helklass gestaltning att molekylerna inte 
var separata enheter under fasövergångar men allteftersom dramaaktiviteten fortskred visade 
eleverna med sin kroppsliga modalitet att molekylerna fortfarande var separata enheter när äm-
nenas faser förändrades, vilket öppnade upp för elevernas förståelse av materiens partikelfor-
miga natur. Med utgångspunkt i den dialektiska linsen för agens/struktur möjliggjorde drama-
aktiviteten att öppna upp för elevernas agens både genom den materiella och den sociala struk-
turen. 
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Diskussion och implikationer för undervisning 

Utforskandet av abstrakta icke-spontana begrepp och begreppsliga relationer 
När eleverna utforskade icke-spontana begrepp relaterade till kemisk bindning i kreativt drama 
i cykel 2 observerade vi olika typer av semiotiskt arbete i form av transduktioner och trans-
formationer. Gemensamt för alla grupper var att de flesta elever använde läroboken eller sina 
egna anteckningar som den primära semiotiska resursen och transducerade och transformerade 
mening från det multimodala semiotiska komplexet till textuell, verbal och sedan kroppslig 
modalitet. Dessutom transducerade vissa elever den diskursiva kemiska modellen av vattenmo-
lekylen som "Mickey Mouse" till kroppslig modalitet. I alla grupper fungerade den kroppsliga 
modaliteten av vattenmolekylen som pådrivare för elevernas semiotiska arbete i andra grupper, 
för att rekonstruera mening från kroppslig modalitet till verbal och skriftlig modalitet. De flesta 
transformationer som observerades i studien gällde transformationer inom kroppslig modalitet. 
Till exempel när alla grupper deltog i det kollektiva semiotiska arbetet med att gestalta vattnets 
flytande fas. I de episoder som redogjorts för genomförde eleverna semiotiskt arbete på kemins 
submikronivå när de gestaltade separata molekyler, men gavs möjligheter att länka makro- och 
submikronivåer när de i helklass gestaltade intermolekylära bindningar i vattnets flytande fas.  
 
Dramaaktiviteterna i helklass gjorde det möjligt för eleverna att utforska intermolekylära krafter 
i en gitterstruktur där många molekyler samverkar istället för bara mellan två separata moleky-
ler, vilket är en vanlig representation i läroböcker (Taber & Coll, 2002). När möjligheter ges 
som öppnar upp för eleverna att utforska intermolekylära krafter på nya sätt kan deltagande i 
kreativt drama ge abstrakta, icke-spontana kemiska begrepp möjlighet att växa in i elevernas 
konkreta personliga erfarenhet (se Vygotsky 1934/1999). Resultaten stöder Ødegaards (2015) 
slutsats om att kreativt drama kan vara ett sätt att ge eleverna möjlighet att överföra tvådimens-
ionella modeller från läroboken till tredimensionella levande modeller som kan främja elever-
nas fördjupade förståelse av vetenskapliga begrepp.  
 
Dramaaktiviteten möjliggjorde för eleverna att undersöka orsakerna till elektronegativitet, även 
om lärarens anvisningar handlade om att visa molekylerna med kroppslig modalitet och mar-
kera på molekylen, vilken atom som var mest elektronegativ. I vissa elevgrupper introducerades 
också rörelse för att visa elektronegativitet, vilket öppnade upp för att utforska hur elektrone-
gativitet ger upphov till polaritet i molekyler och hur elektronegativitet och kemiska krafter är 
relaterade i ett kontinuum. Det kreativa dramat gjorde det möjligt för eleverna att länka elektro-
negativitet till polariteten hos de separata molekylerna som de redan hade skapat i de enskilda 
grupperna, med polariteten i helklassinteraktionen och hur den intermolekylära vätebindningen 
kan bildas. Kreativt drama öppnade sålunda upp för eleverna att arbeta symboliskt på mikronivå 
och möjliggjorde reflektioner på de två organisationsnivåerna när det kollektiva semiotiska ar-
betet kopplade elektronegativitet med molekylernas polaritet, vilket i sin tur är en förutsättning 
för att förstå intermolekylär bindning och fasändringar på makronivå. Det kreativa dramat möj-
liggjorde även för eleverna att skilja mellan intra och intermolekylär bindning, vilket enligt 
Henderleiter, Smart, Anderson och Elian (2001) är grunden för att förstå hur intermolekylär 
bindning uppstår.  
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Den kroppsliga modalitetens betydelse för semiotiskt arbete i kreativt drama 
Denna studie ger insikter i om hur kreativt drama inom kemi kan möjliggöra för eleverna att 
delta i semiotiska arbeten som involverar flera olika semiotiska modaliteter (t ex kroppsliga, 
verbala och textuella). Kress (2010) hävdar att olika typer av semiotiska modaliteter kan medi-
era olika typer av semiotiska arbeten, vilket har konsekvenser för det meningsskapande som 
möjliggörs. När eleverna i kreativt drama skapade mening med kroppslig modalitet tillsammans 
med verbal och skriftlig modalitet, möjliggjordes andra typer av semiotiskt arbete än vad som 
vanligtvis erbjuds inom kemiutbildningen. Transduktioner mellan skriftlig modalitet och 
kroppslig modalitet samt mellan verbal modalitet och kroppslig modalitet främjade ett semio-
tiskt arbete där eleverna återskapade mening från en modalitet till en annan. Eftersom trans-
duktioner innebär en ontologisk förändring anses transduktion vara mer långtgående än trans-
formation där enheterna förblir desamma, som text till text (Kress, 2010). När eleverna i dram-
aktiviteten använde kroppslig modalitet för att gestalta molekylära strukturer och elektronega-
tivitet, måste de transformera mening från andra modaliteter, vilket innebar att de måste 
omtolka semiotiska resurser. På så sätt möjliggör kreativt drama för eleverna att analysera och 
syntetisera information och överföra naturliga begrepp och processer till en personligt menings-
full form (jfr Arieli, 2007). Med andra ord kan kreativt drama utvidga den meningsskapande 
funktionella potentialen och öka potentialen för lärande. 
 
I alla grupper fungerade elevernas molekylformationer som inspiration eller katalysator till 
andra elevgrupper i det semiotiska arbetet att skapa mening om molekylens form och struktur. 
Elevernas kroppsliga molekylformationer i klassrummet medierade på så sätt andra elevers se-
miotiska arbete vilket involverade omvandlingar inom den kroppsliga modaliteten. Detta an-
vändes både när eleverna arbetade gruppvis med uppgifterna och när de separata molekylerna 
presenterades såväl som i den kollektiva presentationen av ämnenas flytande fas. Eleverna in-
spirerade varandra och införlivade varandras kroppsliga formationer och förändrade dem till 
sina egna skapelser. Elevernas kroppsrörelser och positioner transformerades från en grupp ele-
ver till en annan. Detta är ett exempel på kreativ imitation, i form av mimesis, vilket kan ses 
som en av de viktigaste formerna för lärande (Wulf, 2008). Mimesis potential enligt Wulf 
(2008) är att den kreativa imiationen relaterar till kroppen och skapar en praktisk kunskap som 
kan växa in i den konkreta personliga erfarenheten. Semiotiskt arbete i form av transformation 
inom kroppslig modalitet och mimesis kan utvidga den meningsskapande funktionella poten-
tialen, vilket i sin tur kan främja lärandet. 

Möjligheter och begränsningar med ett förenklat språk 
Aktiviteterna i kreativt drama öppnade upp för eleverna att uppmärksamma och diskutera be-
gränsningar av vanliga modeller inom kemiundervisning såsom Mickey Mouse-modellen ”Herr 
FONClBrISCH och "NOFF". Elevernas tolkning av modeller blev synlig i aktiviteten, vilket 
gjorde det möjligt för läraren att ge eleverna verktyg för att utveckla sin begreppsförståelse av 
de icke-spontana kemiska begreppen. Dessutom kan läraren genom elevernas val och tillverk-
ning av artefakter få inblick i elevernas begreppsliga resonemang. Exempelvis, de elever som 
argumenterade i linje med den vetenskapliga diskursen att avståndet från elektronerna från den 
positiva kärnan bestämmer atomens elektronegativitet tillverkade pappersprotoner medan ele-
verna som hävdade att elektronegativitet beror på hur många valenselektroner atomen har en-
bart tillverkade papperselektroner. 
  
Även om kreativt drama öppnade upp för att fokusera elevernas uppmärksamhet på begräns-
ningar hos vissa modeller, baserades dramaktiviteterna på användningen av andra modeller. 
Exempelvis gestaltades kovalenta bindningar med sammanbundna armar, vilket kan riskera att 
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eleverna uppfattar att elektronpar i molekyler håller samman eftersom atomerna då kan att få 
åtta elektroner i yttre skalet (oktettregeln) och att det delade elektronparet utgör själva bind-
ningen. Det är därför viktigt att lärare som använder kreativt drama är medvetna om och upp-
märksammar eleverna på begränsningar i användningen av förenklade modeller och agerar för 
att ge eleverna möjligheter att reflektera över sådana begränsningar. På så sätt kan kroppsliga 
modeller fungera som ett ankare för mer vetenskapliga beskrivningar och förklaringar (Taber 
& Coll, 2002; Taber, 2002) och ge en grund för elever att behärska den vetenskapliga diskursen. 
Eleverna i denna studie har erfarenhet av kemiundervisning med fokus på Bohrs atommodell 
och bindning uppdelad i separata enheter. Analysen av det kreativa dramat visar att elever kan 
ges möjlighet att förstå kemisk bindning som ett kontinuum som kan vara en konsekvens av 
fokuseringen på att koppla elektronegativitet till kemisk bindning i dramaktiviteten. 
 
Tidigare forskning har problematiserat användningen av olika antropomorfiska uttryck i kemi-
utbildningen (Nahum et.al, 2008; Taber & Coll, 2002; Bergqvist, 2017). Våra resultat visade 
att i det kreativa dramat fungerade antropomorfiska uttryck som ett sätt att skapa mening om 
elektronegativitet och kemisk bindning. Eleverna använde vad Lemke (1990) kallar "humani-
serat" språk jämfört med "normalt" naturvetenskapligt språk. Som en elev påpekade kan det 
vara fördelaktigt att "komma på historier för att fatta" vilket visar att eleverna är medvetna om 
att berättelserna fungerar som ett verktyg för lärande. I linje med Manneh, Hamza, Rundgren 
och Eriksson (2019) kan antropomorfiska uttryck möjliggöra en ingång för att skapa mening 
om elektronegativitet och kemisk bindning,   

Elevernas kollektiva agens 
Ett utmärkande drag i det kreativa dramat var att vid alla observerade lektionstillfällen uppstod 
ett behov "att veta varför". I dramat skapades möjligheter för eleverna att själva uppmärksamma 
sådant som inte stämde överens mellan olika gestalningar av kemisk binding. Vi har valt att 
benämna detta som epistemisk dissonans. Epistemisk dissonans som uppstår i det kreativa dra-
mat hanteras kollektivt av eleverna som fungerar som läroresurser för varandra. Exempelvis i 
episoden med Sten, som efter att ha observerat sina klasskompisars gestaltning av vattenmole-
kylen vid flera tillfällen under dramaaktiviteten gav uttryck för att hans förståelse av vattenmo-
lekylens polaritet inte stämde överens med det han observerade i dramaaktiviteten. Han fick 
hjälp att hantera den epistemiska dissonans som uppstod av klasskompisarna som förklarade 
hur polariteten i vattenmolekylen uppkommer. Ett annat exermpel på epistemisk dissonans som 
uppstod var när eleverna i klassrummet observerade varandras gestalning av syreatomens läge 
i vattenmolekylen. Diskussioner och förhandlingar uppstod i grupperna  om  ”syreatomen skulle 
placeras ”uppåt” eller ”nedåt” i vattenmolekylen. De elever som var fast beslutna om att detta 
hade betydelse fick i dramaaktiviteten möjlighet att med sina klasskompisar som läroresurser 
hantera dissonansen vilket öppnade upp för förståelsen av vattenmolekylens tredimensionella 
struktur. Den epistemiska dissonans som framträder genom det kreativa dramat möjliggör på 
så vis ett fördjupat utforskande av begreppsliga relationer. 
 
Med utgångspunkt i den dialektiska linsen för agens/struktur möjliggjorde dramaaktiviteten att 
öppna upp för elevernas agens både genom den materiella och den sociala strukturen. Exem-
pelvis genom det egna artefaktskapandet i kombination med den kroppsliga gestaltningen för 
att visualisera elektronegativitet och kemisk bindning. I det senare fallet kan strukturen i grupp-
arbetet ge eleverna möjligheter att utöva sin agens (dvs. makt att agera) när de arbetar med 
kreativt drama. I linje med Waldrip, Prain och Carolan (2010) kan kreativt drama erbjuda ele-
verna möjligheter att skapa sina egna representationer, vilket kan leda till begreppsmässiga 
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vinster och hög nivå av elevernas engagemang i inlärning och resonemang avseende elektrone-
gativitet och kemisk bindning.  
 
När eleverna ombads att kollektivt gestalta den intermolekylära bindningen mellan molekylerna 
diskuterade och förhandlade eleverna och agerade som läroresurser för varandra. Eleverna som 
visade att de hade appropierat hur vattenmolekylerna skulle binda till varandra i den flytande 
fasen fungerade agentiskt, vilket vi observerade genom elevernas verbala och icke-verbala 
handlingar när de organiserade och fungerade som läroresurser. Eleverna som visade att de inte 
visste hur de skulle positionera sig i förhållande till de andra eleverna, visade med kroppsliga 
rörelser sin vilja och öppenhet att lära sig, vilket även det kan vara ett tecken på agens (Roth, 
2007).  
 
I andra delar av det kreativa dramat deltog eleverna mer passivt med sina kroppar i en stegvis 
gestaltning regisserad av läraren. I dessa fall fungerade läraren inte som en mediator, utan mera 
som en regissör som använde eleverna som semiotiska resurser, medan hon muntligt förklarade 
varför hon hade placerat elevernas kroppar som hon hade gjort. Här handlade läraren men inte 
eleverna med agens i utforskningen av intermolekylär bindning. Under den tredje forsknings-
lektionen inbjöds eleverna att delta i det kollektiva semiotiska arbetet. Läraren möjliggjorde i 
klassrummet en social struktur som öppnade för gemensam utforskning av hur elektronegativi-
tet är kopplad till intermolekylär bindning. Med utgångspunkt i den dialektiska linsen för 
agens/struktur, stödde den sociala strukturen i det första fallet inte elevernas kollektiva agens 
medan läraren gav eleverna mer utrymme för begreppsmässigt utforskande i det andra fallet.  
 
Sammanfattningsvis observerade vi ett flöde av transduktioner och transformationer i klass-
rummet som stimulerade eleverna att utforska elektronegativitet och kemisk bindning, som de 
till största delen själva styrde under guidning av läraren. Detta är i linje med Butler (1989) och 
Dorion (2009) som betonar att en stor fördel med att använda drama i naturvetenskapliga klass-
rum är att drama låter eleverna öppet lära av och med varandra. Kreativt drama kan ge eleverna 
större frihet i sitt semiotiska arbete genom att med den materiella och sociala strukturen skapa 
en mer öppen miljö för lärande där eleverna erbjuds att tillsammans använda kollektiv agens 
vilket Cobb, Confrey, DiSessa, Lehrer och Schauble, (2003) kallar för ”learning ecology”. 
Detta flöde av transduktioner och transformationer kan utvidga den meningsskapande funkt-
ionella potentialen och öka möjligheterna för att lära sig icke-spontana kemiska begrepp i ke-
miklassrummet. 

Designprinciper för kreativt drama vid implementeringen i kemiklass-
rummet 
Utifrån analysen av transduktioner och transformationer i cykel 2 har tentativa designprinciper 
formulerats som finns beskrivna i artikel 1. Under den iterativa forskningsprocessen och den 
kvalitativa tematiska innehållsanalysen av cykel 1, cykel 2 och cykel 3 har de tentativa design-
principerna förfinats och utgör en grund för att använda kreativt drama vid undervisningen av 
kemisk bindning på gymnasiet. Nedan föreslås principer som är viktiga att överväga för att 
möjliggöra elevernas meningsskapande av elektronegativitet, kemisk bindning och ämnenas 
partikelnatur när kreativt drama implementeras i kemiutbildningen. 
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I artikel 1 formulerades följande tentativa designprinciper: 

Kreativt drama i kemi bör öppna upp för elever att använda kroppslig modalitet i kom-
bination med en rad andra modaliteter.  
 
Kreativt drama inom kemi ska göra det möjligt för elever att delta i kollektivt semiotiskt 
arbete  
 

Våra resultat pekar på betydelsen av meningsskapande genom transduktion för att öka ele-
vernas begreppsliga förståelse av kemisk bindning. Dessutom när elevgrupper arbetar med 
uppgifter som till exempel gör molekyler synliga i klassrummet i form av kroppsligt moda-
litet, tillåter det dem att observera varandras kreationer, vilket får konsekvenser för det se-
miotiska arbetet. Våra resultat visar att interaktionen mellan elevgrupperna var avgörande 
för att de skulle kunna koppla ihop kemins submikro och makro nivåer med varandra. Det 
semiotiska arbetet, i form av transformationer inom elevernas kroppsliga modalitet, kan be-
traktas stärka länken mellan submikro och makronivå. Därigenom fick eleverna möjlighet 
att länka de gruppvis formade gestaltningarna vilka representerade separata molekyler på 
submikronivå, till en kollektiv kroppslig formation av en molekylärstruktur, som represen-
terade hur molekyler organiserades på makronivå (t ex flytande vatten).  
 
I linje med de tentativa designprinciper som formulerades i artikel 1 visar resultaten i artikel 2 
att kreativt drama bör möjliggöra för elever att använda kroppslig modalitet i kombination med 
en rad andra modaliteter. Resultaten i artikel 2 visar att en förutsättning för att eleverna skall 
kunna koppla ihop elektronegativitet med molekylens polaritet och intermolekylär bindning är 
att de får arbeta symboliskt på både mikronivå och makronivå. Detta bekräftas av resultaten i 
artikel 1 som visar att interaktionen mellan elevgrupperna var avgörande för att möjliggöra för 
eleverna att koppla ihop kemins organisations nivåer med varandra. Designprincipen pekar på 
betydelsen av att kombinera kemins submikro och makronivå i dramaaktiviteten och ligger till 
grund för designprincip 1 nedan. 
 
Som framgår av de tentativa designprinciperna från artikel 1 bör kreativt drama ge utrymme för  
elevernas kollektiva arbete. Med utgångspunkt i den dialektiska linsen för agens/struktur visade 
resultaten i artikel 2 hur eleverna gavs olika förutsättningar för utveckling av agens både genom 
den materiella och den sociala strukturen. Att designa kreativt drama så att elevernas kollektiva 
agens möjliggörs är därför av stor vikt och ligger till grund för designprincip 2 nedan.  
 
Utifrån den sammanslagna analysen av alla cykler och de resultat som presenteras i artikel 2 
föreslås följande förfinade designprinciper: 
 

Designprincip 1: Skapa möjligheter för eleverna att arbeta symboliskt både på submikro 
och makronivå och möjliggöra reflektioner på olika organisationsnivåer genom att er-
bjuda eleverna olika semiotiska resurser när de materialiserar vetenskapliga begrepp 
och processer med sina kroppar.  

 
I linje med de tentativa designprinciperna som beskrivits ovan är det av stor vikt att designa 
dramaaktiviteten så att eleverna får kombinera artefaktskapande med kroppslig gestaltning och 
att i så stor mån som möjligt synliggöra elevernas kroppsliga molekylkreationer i klassrummet.  
Våra resultat visar i båda artiklarna att interaktionen mellan elevgrupperna var avgörande för 
att de skulle kunna koppla ihop kemins submikro och makro nivåer med varandra och att det 
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semiotiska arbetet, i form av transformationer inom elevernas kroppsliga modalitet, kan betrak-
tas stärka länken mellan submikro och makronivå. För att eleverna i dramaaktiviteten skall ges 
möjlighet att begreppsligt koppla ihop elektronegativitet med molekylernas polaritet och in-
termolekylär bindning bör elevernas symboliska  arbete på mikronivå möjliggöra reflektioner 
på de två organisationsnivåerna och i det kollektiva semiotiska arbetet ges möjlighet att gestalta 
fasförändringar på makronivå. Det är därför viktigt att ge tillräckligt med tid för att låta eleverna 
interagera med varandra både kroppsligt och verbalt, växla mellan olika aggregationsformer 
och resonera om varför de positionerat sig i förhållande till varandra på det sätt de har gjort. 
Dessutom är det av stor vikt att läraren uppmärksammar och ger eleverna guidning så att antro-
pomorfiskt språk och modeller kan utvecklas för att vara i linje med den vetenskapliga diskur-
sen. 

Designprincip 2: Skapa möjligheter för eleverna att interagera med varandra och läraren 
i en miljö där elevernas kollektiva agens främjas.  

Viktigt att designa dramaaktiviteten så att både den materiella strukturen och den sociala 
strukturen kan möjliggöra  elevernas kollaktiva agens. Att låta eleverna skapa egna 
representationer och använda dem tillsammans med kroppslig gestaltning kan leda till 
begreppsmässiga vinster och hög nivå av elevernas engagemang i inlärning och resonemang 
avseende elektronegativitet och kemisk bindning. På detta sätt kan  dramaaktiviteten öppna upp 
för eleverna att undersöka orsakerna till elektronegativitet. I alla grupper visade analysen att 
elevernas kroppsliga formationer av molekyler i vissa grupper drev på semiotiskt arbete i andra 
grupper, vilket även fick betydelse för den kollektiva agensens sociala struktur. I dramat 
skapades då möjligheter för eleverna att själva uppmärksamma sådant som inte stämde överens 
mellan olika gestalningar av kemisk binding, s.k. epistemisk dissonans, vilken kunde hanteras 
kollektivt av eleverna som fungerade som läroresurser för varandra. Vid designen av kreativt 
drama är det viktigt att vid den kollektiva gestaltningen skapa utrymme för eleverna att både 
kroppsligt och verbalt fungera som läroresurser för varandra. Både de elever som hjälper och 
de elever som blir hjälpta ges förutsättningar att fungera agentiskt. Resultaten visar att kreativt 
drama kan användas för olika syften: Dels för att befästa och klargöra teori som har behandlats 
i kemiundervisningen. Dels som en del av den pågående teorin där redan kända begrepp kan 
byggas på med nya. I båda fallen bör läraren ge eleverna utrymme till att använda den kollektiva 
agensen. 

Avslutande ord 
Studien har bidragit med kunskap om hur kreativt drama i kemiundervisningen på olika sätt kan 
stödja gymnasieelvers lärande av elektronegativitet och kemisk bindning.  Jag hoppas att den 
här avhandlingen kan ge lärare skäl på vetenskaplig grund, inspiration och konkreta exempel 
på hur kreativt drama kan användas för att planera och genomföra undervisning i kemiklass-
rummet. I framtiden skulle det vara givande att tillsammans med lärare fortsätta att utforska hur 
kreativt drama kan utvecklas för att stödja elevernas lärande i kemi, såväl inom ämnesområdet 
kemisk bindning som andra områden inom kemiutbildningen.  
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Epilog 

Jag erinrar mig en episod från en av forskningslektionerna då jag gick runt och lyssnade på 
eleverna när de arbetade med första uppgiften i kreativt drama. Jag uppmärksammade en flicka 
som satt oengagerad och nästan sov vid ett bord samtidigt som övriga gruppmedlemmar var i 
full gång med att diskutera hur de skulle gestalta molekylen. När den till synes ointresserade 
eleven utifrån sina gruppmedlemmars diskussioner förstod att de skulle ”vara atomer” sken hon 
upp som en sol och utbrast ”Vad roligt får vi vara atomer!”, varefter hon grep tag i ett papper 
på bänken och började skriva atomens kemiska tecken. De gånger jag observerade henne under 
dramaaktiviteten var hon fullt aktiv och deltog i undervisningen både genom att gestalta mole-
kyler och genom kemiska resonemang. Jag känner att den didaktiska frågan jag ställde mig vid 
min forskarresas början ”Varför detta innehåll och denna metod för dessa elever?” kan få ett 
svar för just denna elev vid detta tillfälle. Ja, drama som metod engagerar och möjliggjorde i 
detta fall för eleven att bli delaktig i kemiinnehållet i kemiundervisningen – och framförallt 
möjliggjordes en önskan om att vara delaktig i ett utforskande av elektronegativitet och kemisk 
bindning. Jag observerade hur hon i helklassinteraktionen med de andra grupperna med glada 
skratt placerade sig gentemot de andra eleverna så att ett nätverk av molekyler bildades på 
klassrumsgolvet och hur hon inlevelsefullt sprang iväg tillsammans med sina ”molekylkompi-
sar” när de skulle gestalta ämnets gasfas. Att få ”vara en atom” på kemilektionen och tillsam-
mans med sina klasskompisar få utforska kemisk bindning kan bli en dans av kemi och mimesis. 
Ett slags kemimesis där abstrakta icke-spontana kemiska begrepp kan få en personlig mening 
och främja ett lärande i kemi. Ja, drama är visst roligt men efter min egen forskningsresa kan 
jag nu på vetenskaplig grund ge skäl till varför och hur drama  kan stödja elevernas lärande i 
kemi. 
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Bilaga 1 

Transkriptionsnyckel 
 

För att förtydliga analysen har figurer använts i anslutning till transkripten. 
I transkripten visar vi när en händelse sker i förhållande till talet. Vi har använt symbolen * 
(stjärna) i transkripten av tal, som åtföljs av en transkribering av annan händelse markerad med 
symbolen * (stjärna) i slutet och början av händelsebeskrivningen. Följande notationer har an-
vänts i de återgivna transkripten: 
 
 
*(stjärna)              något som händer i rummet i förhållande till talet 
 
Jag vill * vara syreatom         tal som visar när händelsen sker (vid *) 
 
*pekar med handen mot bröstet* visar händelse/händelsen som sker i förhållande 

till talet, skrivs med kursiv text mellan stjärnmar-
keringar (*). 

 
kursiv text              händelsebeskrivning  
 
[valenselektron] syftning, t.ex. hur en elev syftar på en valens-

elektron 
 
(…)                utelämnad tal/händelsesekvens 
  
, (komma)              fortsättnings-eller uppräkningsintonation 
 
. (punkt)              avslutningsintonation     
 


