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Introduktion

Denna rapport utgör en sammanfattande slutrapport1 för det av Vetenskaps-
rådet finansierade forskningsprojektet Kemitexter som redskap för naturve-
tenskapligt lärande – en komparativ studie av undervisningspraktiker i svenska 
och finlandssvenska klassrum. Forskningsprojektet tog sin övergripande ut-
gångspunkt i de uppmärksammade och signifikanta skillnader i naturveten-
skapliga prestationer mellan svenska och finska elever som rapporteras från 
de återkommande PISA-mätningarna. I PISA 2003 placerade sig Sverige på 
15:e plats, medan Finland (jämte Japan, Korea och Hongkong) uppvisade 
det bästa resultatet i NO-ämnen. De finska, men också de finlandssvenska, 
elevernas prestationer var signifikant bättre än de svenska elevernas. I PISA-
mätningen 2006 förstärktes skillnaderna i naturvetenskapliga prestationer 
mellan Sverige och Finland något (Arinen & Karjalainen, 2007; OECD, 2007). 
I PISA-mätningen 2009 framkommer en liknande bild (OECD, 2010).2 Att 
Finland som enda nordiskt land uppvisar toppresultat i bl.a. naturvetenskap 
(sett till det som testas i PISA) väcker flera frågor eftersom de nordiska grann-
ländernas skolsystem är rätt likartade i många avseenden. Även om länderna 
har utvecklats skilt från varandra finns det kulturella och organisatoriska 
likheter, som t.ex. en sammanhållen grundskola som ska vara tillgängliga 
för alla oavsett socioekonomiska förhållanden eller geografiska aspekter. I 
alla länder finns nationella läroplaner och kursplaner som till stora delar har 
likartade mål (angående kursplanerna se vidare Ekvalls kapitel i denna volym 
och Bilaga 1). Ett annat exempel på likheter speciellt mellan Sverige och Fin-
land utgörs av att elever på grundskolans högre årskurser vanligen undervisas 
av ämneslärare. De finlandssvenska skolorna har också en annan stark kopp-

1. Denna rapport är skriven som en fristående text vilket innebär att det förekommer en del 
överlappningar till den första delrapporten Innehållet i fokus – kemiundervisning i finlands-
svenska klassrum. Överlappningar kan även förekomma till olika artiklar som skrivits i relation 
till forskningsprojektet.
2. De starka resultaten till trots lyfter myndigheterna fram att de finska eleverna uppvisar 
något försämrade resultat i naturvetenskap denna omgång (se t.ex. pressmeddelandet från 
utbild ningsministeriet den 7 december 2010 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/12/
pisa2009.html?lang=sv, hämtat den 23 juli 2011). De finlandssvenska elevernas prestationer 
uppvisar också en negativ trend men är ännu 2009 klart bättre jämfört med de övriga nordiska 
länderna (se tex http://www.astridthors.fi/tag/sprak/, hämtat den 23 juli 2011).



10

ling till svensk skola bl.a. genom att svenska läromedel under många år har 
varit vanligt förekommande i finlandssvenska klassrum (Hansén, 1985). Även 
på nationell nivå har, enligt utbildningsministeriet,3 svensk NO-didaktikisk 
forskning haft stort inflytande på utformningen av finska läromedel och re-
kommendationer för undervisningens organisering. Det finns således skäl 
att anta att svenska elever och svensktalande elever i Finland, framför allt i 
relation till de läromedel som används, arbetar med ett likartat innehåll. Trots 
detta är elevernas prestationer i PISA-mätningar så olika. En fråga som reser 
sig handlar om vad som kan förklara dessa skillnader. 

Flera olika förklaringar till de höga finska resultaten har förts fram. Spe-
ciellt har lärarnas status och lärarutbildningens kvalitet förts fram som de 
viktigaste förklarande faktorerna (Simola, 2005, 2008). I detta argument ingår 
ett antagande att lärarna i Finland är bättre utbildade och att de därför be-
driver en mera kvalificerad undervisning. En annan förklaring till de finska 
elevernas framgång i naturvetenskap som förts fram är att de också genom-
gående har höga resultat på lästesten i IEA-studierna och att PISA-frågorna 
kräver goda läskunskaper (Brunell, 2007; Fredriksson, 2008; Leino, Linnakylä 
& Malin, 2004; Liberg, 2008). Andra förklaringar som förts fram har handlat 
om lärarnas status, ordningen i skolan (disciplin) osv.

Simola (2005, 2008) hävdar att det finska ”PISA-miraklet” behöver diskute-
ras och förstås i relation till mera övergripande samhällstendenser som bland 
annat innefattar det värde och den betydelse skolan tillskrivs av samhället. Si-
mola argumenterar för att Finland till skillnad från t.ex. Sverige till stora delar 
kan beskrivas som ett modernt snarare än ett senmodernt samhälle. Graden 
av modernitet-senmodernitet i ett samhälle brukar beskrivas med hjälp av 
flera olika aspekter, bl.a. tilltron till samhälleliga lösningar och institutioner 
(Giddens, 1996). Utbildning kan i ett modernistiskt präglat samhälle antas 
ha stor betydelse för ett framtida möjligt ”gott” liv. Detta innefattar bl.a. en 
stark tilltro till skolan. Simola hävdar också att det finska samhället ännu har 
en stark auktoritetstro där lärare har hög status. Att delta i skolan på skolans 
villkor är således något som man gör (tålmodigt) oavsett om undervisningen 
upplevs meningsfull eller inte (jfr även Roe, 2010). Det är alltså en komplex 
bild som målas upp och skillnaderna i prestationer låter sig inte förklaras med 
enkla enskilda faktorer och framför allt inte på skolnivå.4 Samtidigt kvarstår 

3. Telefonintervju med undervisningsrådet i matematik och naturvetenskap Henrik Laru-
rén vid Utbildningsstyrelsen i Helsingfors 050413. Utbildningsstyrelsen är den finska mots-
varigheten till Skolverket och Myndigheten för skolutveckling.
4. PISA-mätningarna bygger på ett slumpmässigt urval av 15-åringar, vilket innebär att re-
sultaten inte säger något om elevernas kunskapsprestationer i en enskild skola. Att resultaten 
inte är möjliga att aggregera på skolnivå blev väldigt tydligt när en skola i 2003 års mätning 
fick bland de högsta poängen i hela Finland och i mätningen 2006 presterade på medelnivå. 
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frågor om i vilka avseenden det kan finnas skillnader i undervisningen i de 
två länderna t.ex. i relation till textbruk, innehåll, innehållets behandling 
och klassrumskulturen, och om sådana aspekter kan ge en ökad förståelse 
för skillnaderna i elevprestationer mellan länderna.

Syftet för projektet var således att, utifrån ett flervetenskapligt perspektiv, 
jämföra vad för slags naturvetenskapligt lärande i kemi som olika undervis-
ningspraktiker erbjuder svenska respektive finlandssvenska elever, speciellt 
med fokus på text och textproduktion som redskap för lärande. 

Forskningsprojektet organiserades i relation till en övergripande studie av 
undervisningspraktiker och en närstudie av textpraktiker:5 

 Övergripande studie: Kemi som undervisningspraktik – analyserar vad •	
som konstituerar undervisningen innehållsligt och fokuserar jämförelser 
av vilket innehållsligt lärande som eftersträvas och bedöms.
Närstudie: Kemi som textpraktik•	 6 – analyserar och jämför vilka texter som 
används i observerad kemiundervisning, hur de används, samt hur de är 
utformade, med sikte dels på hur innehåll och utformning kan tänkas 
bidra till elevernas närmande till en naturvetenskaplig diskurs, dels vilka 
krav dessa ställer på brukaren. Läromedlens innehåll analyseras också i 
relation till respektive lands kursplaner i ämnet.

Dataproduktion och analys 
De empiriska studierna genomfördes i fyra klasser i tre skolor i Svenskfinland 
respektive tre klasser i tre skolor i Sverige.7 De tre finlandssvenska skolorna 
har vi kallat FIN1, FIN2 och FIN3 och de svenska SVE1, SVE2 och SVE3.8 

Rekommendationerna från OECD är att resultaten inte ska ges tillbaka till en enskild skola 
men när vi gjorde urvalet av skolorna kände alla finlandssvenska skolor vi kontaktade till den 
egna skolans resultat. 
5. I denna volym används praktikbegreppet med något olika betydelse i relation till de två 
delstudierna. I kapitel 2, 3 och 5 används begreppet med en verksamhetsteoretisk betydelse, 
dvs vad som utgör en praktik avgörs av vad som produceras eller åstadkoms (mål och/eller 
motiv). 
6. Ursprungstanken var att undersöka texter och läspraktik, men det visade sig mer fruktbart 
att vidga detta fokus till att innefatta textanvändning i stort och därmed inkludera exempelvis 
vilket skrivande som pågick i klassrummen.
7. Det observerade innehållet behandlades i alla skolor vi kontaktade under hösttermin och 
då vanligen i årskurs 8. I en av skolorna behandlades detta innehåll i årskurs 9.
8. Alla namn är kodade och lärare i Finland har fått namn på F och på motsvarande sätt har 
lärarna i Sverige fått namn på S.
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Tabell 1. Information om klasserna som ingår i studien. 

Skolans 
namn

Lärarnas 
namn

Typ av skola Årskurs och 
termin

FIN1a Fred Landsbygdsskola Åk 8 ht 2007

FIN1b Fredrika Landsbygdsskola Åk 8 ht 2007

FIN2 Fia Förortsskola Åk 8 ht 2008

FIN3 Fanny Innerstadsskola Åk 8 ht 2008

SVE1 Sture Landsbygdsskola Åk 8 ht 2009

SVE2 Sören Förortsskola Åk 9 ht 2009

SVE3 Sven Innerstadsskola Åk 8 ht 2009

Ursprungligen var tanken att skolorna i respektive land skulle väljas med 
beaktande av läromedel i kombination med en matchning visavi socioeko-
nomiska aspekter. När den första versionen av projektansökan skrevs 2005 
fanns det flera finlandssvenska skolor som använde svenska läromedel men 
när projektet slutligen beviljades medel och kunde starta upp hösten 2007 
hade alla de skolor vi kontaktade övergått till ett, från finska översatt, läro-
medel: Oktetten. Skolorna uppgav att trycket från myndigheterna att använda 
detta läromedel hade varit relativt stort. De finlandssvenska skolorna valdes 
därför istället ut utgående från att de hade presterat resultat som låg över 
medeltalet för Finland i PISA-studien 2003. Urvalet av svenska skolor ba-
seras huvudsakligen på geografisk och socioekonomisk matchning med de 
finlandssvenska skolorna. 

Datamaterialet
Det valda kemiinnehållet, periodiska systemet och kemiska bindningar, som 
utgör det innehållsliga studieobjektet behandlades i olika omfattning i de sex 
skolorna. Kortast undervisningstid använde lärarna Sören (förortsskolan i 
Sverige) med 10 lektioner (á 60 min) och Fanny (innerstadsskolan i Finland) 
med 11 lektioner (á 70 min). Längst undervisningstid använde Fia (förortsko-
lan i Finland) med ca 40 lektioner (á 45 min). I de övriga skolorna omfattade 
undervisningen ca 20-25 lektioner (á 40-45 min). Lektionerna videofilmades 
med en kamera (huvudkamera) som främst följde lärarens agerande. För att 
säkerställa ljudet från läraren användes en mp3-spelare som hängde runt 
halsen. Video- och ljudupptagningarna kompletterades med digitala bilder 
av klassrummet, tavelanteckningar, redskap och elevanteckningar samt in-
samling av de dokument som läraren använde och/eller delade ut. 

Klassrumsobservationerna kompletterades med närstudier av skrifthän-
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delser och elevsamtal i relation till mellan två och fyra s.k. fokuselever per 
klass. Även för detta användes videofilmer och ljudband i kombination med 
digitala fotografier av text och textanvändning. I tillägg har lärarna och ett 
urval elever intervjuats. Eleverna har också fått svara på en språkenkät.

För att få referenspunkter för analysarbetet utformades två testfrågor 
som eleverna fick besvara innan läraren påbörjade undervisningen. Samma 
testfrågor användes också som ett eftertest. Vidare har samtliga elever efter 
genomförd undervisning fått besvara en av de offentliggjorda kemirelevanta 
frågorna som ingick i PISA-studien 2003.

Analysarbetet
Det komparativa analysarbetet har genomförts såväl intra- som interdisci-
plinärt både i den samlade forskningsgruppen och i olika konstellationer av 
forskare inom gruppen.

För delprojekt 1 har de komparativa kvalitativa analyserna genomförts 
inspirerat av ett verksamhetsteoretiskt perspektiv (Leontie’v, 1986; Wertsch, 
1998) med sikte på att å den ena sidan urskilja vilket slags kunnande lä-
rarna mer eller mindre medvetet eftersträvar och å den andra vad som i 
handlingar, arbetssätt, val av redskap (främst texter) värderas och betonas, 
alternativt utelämnas eller förbises. Det teoretiska perspektivet bygger på ett 
antagande om att det i olika praktiker utvecklas skilda sätt att visa att man 
är kunnig. Vad som är intentionen med kemiundervisningen – vilket lä-
rande som ska åstadkommas – ligger således inbäddat i procedurer, redskap, 
språkbruk och kommunikationsmönster. Det som framstår som viktigt i en 
undervisningspraktik kan i en annan framstå som oviktigt eller marginellt 
(jfr t.ex. Molander, 1997). Studier av såväl muntlig som skriftlig feedback till 
eleverna – som har en karaktär av formativ bedömning – har använts för att 
belysa vilka innehållsliga aspekter som framstår som viktiga (Black & Wiliam, 
2009; Lindberg, 2011). I analysarbetet har vi speciellt fokuserat situationer 
där t.ex. problem och/eller motsättningar uppstår och hanteras av elever och 
lärare (Eriksson m.fl., 2005). Vi har också utgått från att vad som efterfrågas 
i uppgifter och prov också ger ledtrådar till vilket innehållsligt lärande som 
eftersträvas. Även kommunikativa handlingar och mönster (vad och hur man 
talar om innehållet) har använts som ledtrådar för att urskilja vilket lärande 
som görs tillgängligt (Murphy & Ivinson, 2003). Undervisningens organisa-
tion och genomförande bestäms inte enbart av föreställningar om vad som 
ska åstadkommas – traditioner och föreskrifter och andra betingelser skapar 
ramar för undervisningen. Analysen har även riktats mot skolans och ämnets 
traditioner (Carlgren & Marton, 2000).

Delprojekt 2 utgör en närstudie som syftar till att dels analysera de texter 
som används i undervisningen, dels kartlägga kemiämnet som textpraktik. 
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Den kvalitativa kartläggningen av textpraktiken har utgått från traditionen 
New literacy studies (bl.a. Barton & Hamilton, 1998) som ser skriftanvändning 
som socialt förankrad, dels i konkreta situationer, dels i återkommande socia-
la praktiker. Det innebar i detta delprojekt att utvalda (frivilligt medverkande) 
elever har ”skuggats” genom observationer och inspelningar samt att de in-
tervjuats kring textanvändning. Samtliga texter (här utgick vi ifrån ett vidgat 
textbegrepp, se t.ex. Karlsson 2007) som dessa elever mötte eller producerade 
i samband med s.k. skrifthändelser (motsvarande literacy events, t.ex. Barton 
& Hamilton 1998) samlades in med hjälp av digitala fotografier och eventuell 
kommunikationen kring dessa skrifthändelser dokumenterades i ljud och 
bild. Skrifthändelserna kartlades och kopplades till olika verksamhetstyper i 
klassrummet vilka innefattar textanvändning. Varje verksamhetstyp beskrivs 
utifrån vilka texter som förekommer och hur man arbetar med dessa, särskilt 
med avseende på i vilken utsträckning det förekommer metatextuella samtal, 
alltså samtal där inte bara textens innehåll, utan också dess struktur m.m. 
fokuseras. I samband därmed uppmärksammades i vad mån kännetecknen 
för just naturvetenskaplig diskurs diskuteras. Vikten av att explicitgöra s.k. 
genredrag har länge också betonats mycket starkt inom s.k. SFL-pedagogik, 
vilken bygger på Hallidays (t.ex. 2004) systemisk-funktionella grammatik (se 
t.ex. Macken-Horarik, 2002; Rose, 2005). Utöver analyser av textanvändning 
i klassrummen har också texter som eleverna möter och själva producerar 
analyserats utifrån systemisk-funktionell grammatik, med särskilt fokus på 
delar av den ideationella metafunktionen där en analys av processer och 
deltagare gjorts. För bildanalys användes den tidigare prövade analysmodel-
len av Kress & van Leeuwen (2006). Även den modellen utgår ytterst från 
Hallidays grammatik. Särskild uppmärksamhet har ägnats läroböckernas 
texter vilka jämförts med varandra utifrån både innehåll och utformning. 
Innehållet i olika textslag (såsom rubriker, inledningar, brödtexter, bilder, 
bildtexter och uppgifter) har ställts i relation till de delvis skilda läroplanerna. 
Utformningen har analyserats med utgångspunkt i den ”typiskt” naturve-
tenskapliga diskursen (beskriven av bl.a. Martin, 1998) men har diskuterats 
också utifrån andra forskares förhållningssätt till läroboksspråk (t.ex. Beck 
m.fl., 1995). 

Kemiundervisningen i svenska och  
finlandssvenska klassrum
På ett övergripande plan kan vi se att undervisningen i både de svenska 
och finlandssvenska klassrummen framstår som likartad. Det teoretiska 
innehållet, atommodellen, periodiska systemet och kemiska bindningar, 
presenterades för eleverna i form av lärarledd helklassundervisning där alla 
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elever arbetade med samma innehåll samtidigt. Presentationen av atom-
modellen var företrädesvis relaterad till en tvådimensionell statisk modell 
med en atomkärna och elektroner jämt fördelade i olika skal enligt Bohrs 
atommodell. Periodiska systemet och dess uppbyggnad användes främst för 
att eleverna skulle förstå vilka ämnen som lätt reagerade med andra ämnen 
och varför. I genomgången av det periodiska systemet låg stort fokus på 
de ämnen som lätt reagerade och blev joner (dvs. alkalimetallerna som lätt 
reagerar och bildar envärda positiva joner och halogenerna som lätt reagerar 
och bildar envärda negativa joner) samt på ämnen i ädelgasgruppen som 
är kemiskt inerta (dvs. dessa ämnen är obenägna att reagera eftersom de är 
kemiskt stabila). I alla klassrum utom ett förekom i olika omfattning inslag 
av laborativt arbete. Många av laborationerna var utvalda för att konkretisera 
de teoretiska inslagen. En del var valda för att de var spektakulära eller på 
annat sätt effektfulla. Eleverna fick pröva på att arbeta som kemister i enlighet 
med naturvetenskapliga principer där stor fokus låg på noggrannhet och 
säkerhetsaspekter. Även laborationerna genomfördes som lärarledda lektio-
ner där alla elever individuellt eller i grupp arbetade i enlighet med lärarens 
instruktioner med samma laborationer.

Lärarledd helklassundervisning är vanligt förekommande i Finland (Si-
mola, 2005). I Sverige har däremot olika former av individuella undervis-
ningsmetoder, som t.ex. ”eget arbete” sedan slutet av 1900-talet blivit allt 
vanligare i ämnen som naturvetenskap (Andrée, 2010; Bergkvist, 2005; Er-
iksson, m.fl., 2005; Ståhle, 2006, jfr även Arvola Orlander, 2011). I de drygt 
120 observationer vi genomfört förekom dock endast ett par inslag som kan 
beskrivas som eget arbete. Det var när eleverna dels i Sörens klass, dels i 
Fias klass arbetade med olika uppgifter på Internet. Att undervisningen i 
föreliggande studie till så stor del genomfördes i form som kan beskrivas 
som lärarledd helklassundervisning kan förstås mot bakgrund av att flera 
av lärarna gav uttryck för att periodiska systemet och kemiska bindningar 
är ett svårt och abstrakt innehåll. Om vi valt ett annat innehållsligt område 
för klassrumsobservationerna hade vi troligen noterat en större variation 
mellan de finlandssvenska och svenska klassrummen i undervisningens or-
ganisering. Trots de övergripande likheterna framkom dock vid närmare 
analyser vissa skillnader – skillnader som delvis kan ses som indikatorer på 
kulturella särdrag (Stigler & Hiebert, 1999). Det är framför allt dessa särdrag 
och skillnader som vi genom rapportens olika delar försöker belysa. 

Små men betydelsefulla skillnader?
De olika analyserna av klassrumsobservationerna som presenteras i 
denna rapport avser att ge mångsidiga beskrivningar av hur ett specifikt 
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naturvetenskaplig innehåll tar form i några finlandssvenska och svenska 
klasser. Sammantaget ger texterna ett underlag för en fördjupad diskussion 
om vad som utgör skillnader och likheter undervisningen.

I kapitel 1 analyseras hur innehållet behandlas och representeras i de 
läromedel som användes. I samtliga av fyra finlandssvenska klassrummen 
används samma läromedel – Oktetten. I ett av de svenska klassrummen an-
vändes inget läromedel alls. I de andra två svenska klassrummen använ-
des Kemi Lpo och Fysik Lpo (i Sörens klass) respektive Spektrum kemi (i 
Svens klass). Att det är olika läromedel (eller inget) som används i de svenska 
klassrummen förstärker bilden av att undervisningen i de svenska klasserna 
uppvisar en större variation jämför med de finlandssvenska. Läromedlen 
företräder delvis också olika ideal (utifrån de avsnitt som analyserats). Det 
finska (men översatta) läromedlet Oktetten svarar väl mot den finska läropla-
nen (översatt till svenska) men så gör faktiskt också ett av de svenska (Kemi 
respektive Fysik Lpo), medan det andra (Spektrum kemi) svarar bäst mot den 
svenska läroplanen.9 Variationen i de svenska klassrummen skulle alltså del-
vis kunna vara en följd av läromedlens innehåll och utformning men studien 
ger inte säkra belägg för detta. I det svenska klassrum där Kemi/Fysik Lpo 
används ges en undervisning som i högre utsträckning svarar mot idealen 
i den svenska läroplanen medan i det klassrum där Spektrum används be-
drivs en mera faktabetonad undervisning. Denna paradox kan delvis förstås 
i relation till att den lärare som använder Kemi Lpo också använder delar 
av Fysik Lpo vilket kan möjliggöra förståelse för kemiinnehållet i ett vidare 
sammanhang. Vidare förefaller det som läraren i detta klassrum snarare utgår 
från läroplanen än läroboken (bland annat introduceras avsnittet med att 
eleverna får en kopia på målen).

I de finlandssvenska skolorna (FS) är lärarna mycket tydliga med att 
markera vad som är viktigt att kunna, vad eleverna behöver lära sig utantill 
och vad som kommer på provet. Det periodiska systemet, hänvisningar till 
modeller för atomer, elektronfördelning och reaktionsformler presenteras 
strukturerat. Memorering av symboler och beteckningar framstår som mest 
centralt även om lärarna är noga med att betona förståelse av helheter snarare 
än memorering av fakta. I de svenska skolorna (S) presenteras också atom-
modellen och det periodiska systemets uppbyggnad strukturerat. Men till 
skillnad från de finlandssvenska lärarna försöker de svenska lärarna i högre 
utsträckning hjälpa eleverna att förstå att de ämnen och de fenomen de stu-
derar i klassrummet äger sin giltighet i relation till livet utanför klassrummet. 
Detta framträder bland annat genom att lärarna i högre utsträckning diskute-
rar och gör kopplingar till fenomen som eleverna kan tänkas känna igen från 

9. Den finlandssvenska läroplanen är en översättning av den finska.
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andra sammanhang (s.k. vardagsanknytning). Det som kan beskrivas som 
sådan vardagsanknytning är mycket sparsamt förekommande i FS-skolorna 
(se framför allt kapitel 2, 4 och 5). 

I de lärarkonstruerade proven kan vi också se en skillnad mellan länderna 
(se kapitel 3). Proven i FS-skolorna förstärker bilden av memorering där 
kemiska beteckningar, formelskrivande och korta begreppsdefinitioner do-
minerar. I S-skolorna är frågorna indelade utifrån vilket betyg de motsvarar 
(G, VG och MVG), där endast G-frågorna efterfrågar enkla fakta – dock säl-
lan kemiska beteckningar. Vidare förväntas eleverna formulera mera omfat-
tande skriftliga svar. Paradoxalt framstår att FS-elever skriver förhållandevis 
mera (fullständiga meningar) under lektionerna medan S-eleverna förväntas 
kunna prestera mera skriftligt utvecklade svar i proven – speciellt för de högre 
betygen. Analyserna av elevernas svar på för-/eftertesten (se kapitel 6) och 
på PISA-frågan (se kapitel 7) förstärker bilden av att de svenska eleverna är 
vanare att hantera innehållsliga frågor till vardagsfenomen medan finlands-
svenska elever förefaller vara mera förtrogna med kemiska reaktioner.

En annan skillnad rör klassrumskommunikationen t.ex. med avseende 
på elevinitierade frågor och lärarnas respons. I FS-skolorna är det mindre 
vanligt att eleverna initierar frågor av annat slag än direkt klargörande eller 
upprepande och lärarna tar sällan tag i frågor som inte tydligt kan relateras 
till det behandlade stoffet. Lärarna är däremot mycket tydliga i att markera 
huruvida elevers svar är korrekta eller inte. I S-skolorna ställer eleverna frågor 
i betydligt högre utsträckning och inte enbart sådana som handlar om klar-
göranden visavi lärarens presentationer och förklaringar. I dessa skolor tar 
lärarna betydligt oftare tag i elevernas frågor även om det i en snäv mening 
kan innebära avvikelser från det behandlade stoffet, dvs. lärarna försöker an-
knyta till och ta utgångspunkt i elevernas frågor och funderingar (se framför 
allt kapitel 2 och 5). 

När det gäller skriftpraktiken ser vi inga stora skillnader länderna emellan 
men ett par tendenser noterades, främst när det gäller hur lärare och elever 
förhåller sig till anteckningar. FS-lärarna för noggrannare tavelanteckningar 
än de svenska lärarna. Det tar sig uttryck både under teoretiska genom-
gångar och vid introduktioner och uppföljning till laborationer. I samtliga 
klassrum (både svenska och finlandssvenska) tenderar eleverna att mer eller 
mindre kopiera lärarnas tavelanteckningar till sina anteckningshäften, men 
här verkar eleverna i de finlandssvenska klassrummen vara ännu noggran-
nare än de svenska eleverna och i ännu högre utsträckning än i de svenska 
klassrummen avstår de finlandssvenska eleverna från att göra egna tillägg 
till anteckningarna. Det är också bara i svenska klassrum som uppmuntran 
till källkritik noterades. En ytterligare skillnad är att det i vissa avseenden 
finns en sinsemellan större likhet mellan de finlandssvenska klassrummen 
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än mellan de svenska. Exempel på detta – utöver förekomsten av olika läro-
medel som nämnts ovan – är en genomgående noggrannhet när det gäller 
tavelanteckningar i de finlandssvenska klassrummen, medan de svenska ser 
lite olika ut härvidlag. Inte i några klassrum förekom metatextuella samtal 
annat än när det gällde textens ytnivå.

Sammantaget kan vi se att även om det finns en variation i undervisnings-
praktikerna i FS-skolorna så är de sinsemellan mer likartade jämfört med 
undervisningspraktikerna i S-skolorna. De tre svenska skolorna uppvisar 
således sinsemellan en betydligt större variation. 

Rapportens upplägg
Rapporten består av sju kapitel och är uppdelad i två delar. Del 1 består av 
tre kapitel som avser att ge övergripande ingångar till den kemiundervisning 
som vi observerat. Kapitel 1 presenterar en analys av de läromedel som an-
vänds relaterat till läroplanerna i respektive land och i relation till detta även 
en analys av de nationella kursplanerna i kemi i respektive land. I kapitel 2 
urskiljs och beskrivs de undervisningspraktiker som i olika kombinationer 
formar undervisningen i de sju klasserna. I kapitel 3 presenteras lärares kon-
struktion av provfrågor och bedömning av elevsvar.

Del 1
Traditionellt på finlandssvenska sidan men blandat på den svenska. 1. 
Om kemiböcker i svenska och finlandssvenska klassrum, av Ulla 
Ekvall
Kemikemi eller samhällskemi – skilda betoningar i finlandssvenska 2. 
och svenska kemiklassrum, av Inger Eriksson, Ylva Ståhle och 
Viveca Lindberg
Vad krävs för godkänt i kemi? – konstruktion av provfrågor och 3. 
bedömning av elevsvar, av Viveca Lindberg och Ragnhild Löfgren

I del 2 som består av fyra kapitel presenteras exempel på detaljerade närstu-
dier. Kapitel 4 presenterar en närstudie av texter och textanvändning relaterat 
till några fokuselever. I kapitel 5 kategoriseras och analyseras frågor och svar 
i klassrumskommunikationen i ett svenskt och ett finlandssvenskt klassrum  
– denna analys relateras till en tidigare analys av kommunikationen i två 
finlandssvenska klassrum (Lindberg & Löfgren, 2010). Kapitel 6 analyserar 
elevernas svar i det för- och eftertest som utgör en del av datamaterialet. 
Kapitel 7 slutligen granskar hur eleverna svarar på en av de offentliggjorda 
PISA-frågorna från PISA-studien år 2000.

Del 2
Att närma sig en naturvetenskaplig diskurs – text och 4. 
textanvändning i kemiklassrum, av Kristina Danielsson
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Bedömningshandlingar i två klassrum – likartat kemiinnehåll med 5. 
skilda inramingar, av Ragnhild Löfgren och Viveca Lindberg
Finlandssvenska och svenska elevers kemikunnande i för- och 6. 
eftertest, av Astrid Berg och Inger Eriksson
Att hitta svaret i eller bortom texten – en analys av elevers svar på 7. 
PISA-frågan om ozon, av Ragnhild Löfgren och Inger Eriksson

Samtliga kapitel har genomgått en peer review-process. Vi tackar Ingrid Carl-
gren, Astrid Petterson, Jan Schoultz, Dagrun Skjelbred, Jon Smidt och Arja 
Virita för konstruktiva kommentarer.

Transkriptionerna 
Eftersom forskningsprojektet är tvärvetenskapligt har vi skilda tra ditioner 
för hur transkriptioner skrivs. I denna rapport har vi försökt anpassa de 
mera samhällsvetenskapliga traditionerna i relation till de språkvetenskapliga 
(som följer relativt detaljerade och standardiserade anvisningar) genom att 
i möjligaste mån använda symboler på samma eller ett snarliknande sätt. 
Detta för att underlätta för läsaren. Det innebär att i olika kapitel används 
olika transkriptionsnycklar:

I kapitel 2, 3, och 5 används följande transkriptionsnyckel (se transkrip-
tionsexempel 1 nedan):

[ ]  transkriptionerna har kompletterats för att 
förtydliga, det kan också stå en översättning av 
vad ett ord betyder

...  paus, personen avbryter sig själv (flera än tre 
punkter markerar en längre paus)

/…/  del av samtalet uteslutet
titta sagt med emfas
”väte är ett grundämne”  talaren citerar vad någon har sagt

I samhällsvetenskapliga texter är det vanligt att omvandla talat språk till 
skriftspråk där tonfall och pauser markeras med t.ex. punkt och stor bok stav 
något som inte görs i språkvetenskapliga sammanhang.
Transkriptionsexempel

Fred: ... då är det en färre [elektroner] än vad Katarina har ritat. Nu tänker jag 
rita kärnans laddning... Hur mycket ska jag sätta dit då plusladdningar i 
kärnan?... Kerstin?

Kerstin: 19
Fred: 19, plus 19 [ritar på tavlan] Så där... och då börjar vi då med 19 ele ktroner. 

... Kan någon förklara för mig hur jag ska rita in då? 19 elektroner. 
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I kapitel 4 i del 2 används en mera utarbetad transkriptionsnyckel då även 
ett annat typsnitt används (se transkriptionsexempel nedan):

/elektroner/  transkriptionen har kompletterats för att göra 
utdraget begripligt (här kan det röra sig om 
att ett pronomen bytts ut mot det ord det 
syftar på, ifall det skulle krävas ett onödigt 
långt transkriptionsutdrag för att få fram 
detta) 

..  paus (antalet punkter i pausen anger 
ungefärlig längd på pausen – varje punkt 
motsvarar ungefär en sekunds paus)

titta sagt med emfas
”väte är ett grundämne”  talaren citerar exempelvis text
(xx)  ungefärligt antal ohörbara ord
((pekar på tavlan))  metakommentar
/…/  del av samtalet uteslutet
(nä)  instämmande eller korta kommentarer i 

annans tur

ja?  uttalat med frågetonfall

Transkriptionsexempel: 
Fred: då är det en färre /elektroner/ än vad Katarina har 

ritat . nu tänker jag rita kärnans laddning .. hur 
mycket ska jag sätta dit då plusladdningar i kärnan 
.. Kerstin

Kerstin: 19

Fred: 19 . plus 19 ((ritar på tavlan)) . så där .. och då 
börjar vi då med 19 elektroner .. kan någon förklara 
för mig hur jag ska rita in då .. 19 elek troner 

Generellt används skriftspråksformer, med några undantag för vanligt fö-
rekommande talspråksformer. Transkriptionsmetoden i kapitlen 3 och 4 
är en förenkling av tran skriptionsmetoder som används för samtalsanalys i 
språkvetenskapliga sammanhang och som ofta bygger på conversation ana-
lysis (CA) (Ochs, Schegloff & Thompson, 1996:461ff). Transkriptionerna ska 
alltså ses som en grov återgivning av samtalet och gör inga anspråk på att 
vara exakta. Samtidigt tal (återfinns knappast i materialet) markeras inte an-
nat än genom att det placeras inom parentes i annans tur och pauslängd har 
uppskattats mycket ungefärligt. För en översikt över transkriptionsme toder 
som förekommer inom språkvetenskaplig forskning, se Wirdenäs (2007).
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DEL 1

Tre introducerande kapitel
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Enhetligt på den finska sidan  
men varierat på den svenska
Om kemiböcker i svenska och finlandssvenska klassrum

Ulla Ekvall, Linnéuniversitetet

Det är väl känt från tidigare forskning att läroböcker har en styrande inverkan 
på undervisning. Visserligen är denna påverkan ofta indirekt; i den konkreta 
klassrumssituationen har läroboken ofta en undanskymd plats och används 
mest som grund för uppgifter, läxor, förhör och prov. Men inför planering 
av kurser och lektioner brukas den gärna som en slags ställföreträdande och 
konkretiserande läroplan. Detta har i hög grad visat sig gälla naturveten-
skapliga läromedel (Driscoll m.fl. 1994; Knain, 2002; Bachman, 2005. Se 
även Nelson, 2006 för översikt), och har därför bildat utgångspunkten för 
min delstudie inom projektet Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt 
lärande. En komparativ studie av undervisningspraktiker i svenska och fin-
landssvenska klassrum. 

Trots att de svenska och finska läroplaner, som var giltiga när studien 
genomfördes, är rätt lika går det att urskilja vissa skillnader, som skulle ha 
kunnat avsätta spår både i lärarnas arbete och i läroböckernas innehåll och 
utformning. Avsikten med detta kapitel är att mot en jämförande bakgrund 
om vad som sägs om kemi i de skilda läroplanerna undersöka de läroböcker 
som använts i klassrum vi observerat. Ytterst ska denna jämförelse i sin tur 
ligga till grund för jämförelser av hur undervisningen gått till och hur läro-
böckerna använts (se Danielsson, 2011; Eriksson. Ståhle & Lindberg, 2011 i 
denna volym. För en redan gjord närstudie av ett enskilt kapitel hänvisas till 
Ekvall & Berg, 2010; Ekvall, 2011).

En jämförelse mellan kemiböckerna är viktig också av skälet att just ke-
miböcker är förhållandevis föga undersökta.1 Enligt min beräkning av över-
sikten i Forskning om läromedel (Reichenberg, 2010) ägnas färre än tio av 
drygt 900 titlar åt just sådana. Det är anmärkningsvärt mot bakgrund av att 
kemitexter har ansetts särskilt svårtillgängliga. 

Att kemiböcker, liksom andra läroböcker i naturvetenskapliga ämnen, 
brukar anses svåra att läsa och förstå, har delvis förklarats med själva inne-
hållet. Naturvetenskapliga ämnen kräver t.ex. en rik terminologi. Till det 

1. För en översiktlig analys av finlandssvenska läromedel i naturvetenskapliga ämnen se dock 
Boistrup (2006).
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kommer att vissa termer används med viss innebörd inom ämnet och med 
en annan innebörd i allmänspråket (Martin, 1998a; Helldén m.fl., 2005). 
I läroböcker upprätthålls inte alltid denna skillnad; termer definieras eller 
beskrivs ibland vagt och flertydigt, och olika termer används ibland syno-
nymt (Norén & Häggquist, 2006). Terminologin bidrar ofta också till en 
hög abstraktion, vilket generellt har ansetts försvåra för eleverna att tillägna 
sig innehållet (Edling 2006). En annan svårighet är att naturvetenskapliga 
företeelser och förlopp ofta måste beskrivas på en nivå, som vi kan förnimma 
med våra sinnen (en observerbar makronivå), men förklaras på en annan 
nivå, via teorier, begrepp och modeller (en osynlig mikronivå). Dessutom 
kommuniceras kemiinnehåll delvis via symboler och formler, som bildar ett 
eget slags språk (Seeley, 1978; Jansson, 1995; Andersson, 2001, 2003; Berg, 
Eriksson & Löfgren, 2010). 

Diskussionen om naturvetenskapliga läroböcker har till stor del också gällt 
utformningen eftersom den ”typiskt” naturvetenskapliga stilen bl.a. utmärks 
av en koncentrerad och opersonlig stil, som ligger långt ifrån det språk elev-
erna använder dagligdags (Halliday & Martin, 1993). 

Men de svårigheter naturvetenskapliga läroböcker kan ge upphov till har 
också visat sig höra samman med att de successivt kräver anpassningar till 
samhälleliga, tekniska och pedagogiska förändringar. Det medför att nytt 
stoff kontinuerligt tillkommer, vilket kan innebära att traditionellt stoff kor-
tas ned. Följden kan bli förenklade beskrivningar med svaga textsamband, 
som t.o.m. kan leda till att texten faktiskt blir obegriplig utifrån de fakta 
som redovisas (Ekvall & Berg, 2010). Vidare har den tekniska utvecklingen 
bl.a. lett till att dagens läroböcker ibland uppvisar en alltför varierad grafisk 
design, vilket kan göra det svårt för läsaren att navigera mellan olika textslag, 
såsom brödtext, bilder, bildtexter, text på tonplatta eller i rutor etc. (Melin, 
1995; Budiansky, 2001). Det kan särskilt missgynna lågpresterande elever. De 
tycks nämligen utnyttja bildinformation i mindre grad än högpresterande 
(Hannus & Hyönä, 1999). 

Författare och förlag ställs alltså inför svåra val både vad gäller innehåll 
och utformning, och min avsikt här är jämföra hur valen kommit till uttryck 
i två svenska läroböcker i kemi (för årskurs 7-9) med dem som gjorts i en 
motsvarande finsk (översatt till svenska). De frågor jag försöker besvara i 
den här studien rör de två områden jag inledningsvis aktualiserat. Den ena 
frågeställningen rör eventuella skillnader vad gäller val av stoff och hur stof-
fet fördelas på olika textslag, vilket relateras till ländernas olika kursplaner. 
Den andra frågeställningen rör eventuella grafiska skillnader samt språkliga 
skillnader i förhållandet till den typiskt naturvetenskapliga stilen. I anslutning 
därtill diskuterar jag hur läsvänliga de undersökta texterna kan tänkas vara 
för de tilltänkta läsarna.
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Någon liknande jämförelse mellan svenska och finska läroböcker i kemi 
har inte gjorts tidigare och genom studiens inriktning mot samtliga förekom-
mande textslag är perspektiven också nya i förhållande till tidigare studier 
av kemiböcker.2

Eftersom eventuella skillnader i de undersökta böckerna (från 2000-talets 
första årtionde) delvis borde kunna hänföras till skillnader mellan svenska 
och finska styrmedel, främst de olika kursmål som gällt svensk respektive 
och finsk (och finlandssvensk) kemiundervisning, gör jag nedan först en 
kortfattad jämförelse av dessa. Därpå följer en redogörelse för vad som brukar 
hänföras till den typiska naturvetenskapliga stilen samt hur forskare förhållit 
sig till denna. Dessa inledande avsnitt bildar bakgrund till ett avsnitt om de 
analyserade läromedlen och hur de analyserats. Efter det följer resultaten av 
läroboksanalysen och till sist en sammanfattning med diskussion. 

Jämförelse mellan svenska och finska kursplaner i kemi 
Mellan den svenska och finska kursplanen i kemi3 finns stora likheter, men i 
vissa avseenden skiljer de sig något från varandra. En viss skillnad syns redan 
i kursplanernas upplägg.4 I den svenska kursplanen (Skolverkets författnings-
samling 2000) kan intentionerna för årskurs 7–9 utläsas under fem rubriker: 
Ämnets syfte och roll i utbildningen, Mål att sträva mot, Ämnets karaktär och 
uppbyggnad, Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret och 
Bedömning i de naturorienterande ämnena: biologi, fysik, kemi (som inklude-
rar betygskriterier för betygen ”Väl godkänt” och ”Mycket väl godkänt”). I 
den finska kursplanen för kemi (Utbildningsstyrelsen 2004) finns för årskurs 
7–9 fyra rubriker: Kemi årskurserna 7–9, Mål, Centralt innehåll och Kriterier 
för vitsordet 8 vid slutbedömningen (som motsvarar ”goda” i en skala på 4 till 
10, där 4 är underkänt).

Kursplanerna beskriver både kemiämnets karaktär och vad eleverna ska 
uppnå för slags kunskaper, vilket jag försökt sammanföra under fem aspek-
ter. Den första, kallad Ämnen, begrepp och modeller, kan sägas ta fasta på 
deklarativ kunskap, att eleverna ska lära sig att utifrån kemiska kunskaper 
beskriva och förklara omvärlden. Den andra aspekten kallas Omvärldskun-
skap. Till den för jag påståenden som att eleverna ska få inblick och insikt i 
kemikunskapers betydelse för till t.ex. välfärd, miljö, teknikutveckling och 
kultursyn samt att innehållet ska knyta till vardagliga fenomen och elevers 

2. Boistrup (2006) har tidigare analyserat hur finlandssvenska läroböcker, däribland Oktetten, 
förhåller sig till läroplanen, men utifrån delvis andra aspekter. 
3. Gällande 2003-2009 då observationerna i klassrummen genomförts och läroböckerna 
ifråga tryckts. 
4. Se bilaga 1 längst bak i denna volym.
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förmodade erfarenheter. Den syftar alltså till att skapa övergripande sam-
manhang. Det gör också den tredje aspekten, kallad Kemihistoria. Den har 
jag dock valt att särskilja från den förra, eftersom den också kan beröra hur 
kemiska rön vuxit fram. Den fjärde aspekten, kallad Naturvetenskaplig arbets-
sätt är mer renodlat inriktad på att elever får insikt i hur kemister arbetar 
för att nå och värdera ny kunskap och att eleverna får tillägna sig praktiska 
färdigheter i laborativa sammanhang. Till dessa har jag lagt en femte aspekt, 
kallad Naturvetenskaplig diskurs. Den är avsedd att fånga vad kursplanerna 
säger om hur kemiämnet kommuniceras och vad eleverna förväntas lära sig 
om naturvetenskaplig stil. Utifrån dessa fem aspekter jämförs nedan kemi-
beskrivningar i de två läroplanerna.

Ämnen, begrepp och modeller
Genom kunskap om ämnen, begrepp och modeller ska eleverna lära sig 
beskriva, förstå och förklara kemiska fenomen. I den svenska kursplanen 
specificeras detta dock inte så tydligt. Under mål som skolan ska sträva mot 
framträder visserligen t.ex. att eleven ”utvecklar kunskap om atomens bygg-
nad och kemisk bindning som förklaringsmodell för kemiska processer”, 
men under mål som eleverna ska uppnå anges mer vagt att eleven skall ”ha 
kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemisk-tekniska 
produkter”. I övrigt får kunskapen om atomer, periodiska systemet och ke-
miska reaktioner etc. antas underligga andra mål, t.ex. mål som handlar om 
kretslopp eller vattnets eller luftens egenskaper. Och enligt betygskriterierna 
är det först för betyget Väl godkänt som eleven ska kunna använda ”begrepp 
och modeller från kemi i situationer som är nya för henne eller honom för 
att beskriva och förklara förlopp och företeelser i omvärlden”. 

I den finska kursplanen intar ämnen, begrepp och modeller en något mer 
framskjuten plats. Under Centralt innehåll ges specifika rekommendationer 
om stoffval, t.ex. surhet och basiskhet, kolhydrater, proteiner, fetter och de-
ras sammansättning, och det ingår också ”förklaring av grundämnens och 
föreningars egenskaper och strukturer med hjälp av atommodellen eller det 
periodiska systemet”. Även målen för eleverna är mer specificerade. Det anges 
t.ex. att eleverna ”ska lära sig att använda kemiska begrepp som beskriver 
olika ämnens egenskaper samt begrepp och modeller som beskriver ämnens 
strukturer och kemiska bindningar”. 

Omvärldsanknytning
Omvärldsanknytning är en starkt framhävd aspekt i den svenska kurspla-
nen. Det sägs uttryckligen att kemiundervisningen ska ta sin utgångspunkt 
i vardagen och att den ska lyfta fram frågor rörande hälsa och naturresurser. 
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Resursanvändning och miljöaspekter nämns återkommande; ordet miljö 
förekommer elva gånger i textmassan på ca 1400 ord. Under Mål att uppnå 
anges bl.a. att eleverna skall utveckla förståelse av materiens oförstörbarhet, 
omvandlingar, kretslopp och spridning. Till omvärldsanknytning har jag, om 
än lite tveksamt, också fört syftet att ”utbildningen ska befästa upptäckandets 
fascination och glädje och människans förundran och nyfikenhet såväl inför 
vardagslivets fenomen som naturens uppbyggnad”. Detta syfte syns inte så 
tydligt under Mål att sträva mot eller Mål att uppnå och heller inte i betygs-
kriterierna, förutom i formuleringar som nämner förmåga att bl.a. ”använda 
estetiska argument i diskussioner” om t.ex. resursanvändning. 

I den finska kursplanen för kemi märks omvärldsanknytning genom an-
knytning till människa och samhälle. Till Centralt innehåll förs t.ex. orga-
niska föreningars reaktionsprodukter och användningen av dem, kolväten, 
oljeraffineringsindustrin och dess produkter, kolhydrater, proteiner, fetter samt 
deras sammansättning och betydelse som födoämne. Vidare framhålls t.ex. att 
eleverna ska kunna tillämpa kemikunskaper i praktiska situationer. Anknyt-
ningen verkar i hög grad gälla nyttoaspekter, även om också problem tas upp. 
Det anges t.ex. att undervisningen bl.a. ska ta upp förbränningsprodukters in-
verkan. Men i stort har frågor om resursanvändning och miljö mindre framträ-
dande plats. Ordet miljö förekommer t.ex. bara en enda gång i textmassan på ca 
800 ord. Syftesbeskrivningen om upptäckarglädje och förundran i den svenska 
kursplanen kan i den finska sägas motsvaras av personlighetsutveckling. Här 
sägs att undervisningen i kemi skall ge eleverna ”de nödvändiga byggstenarna 
för att utveckla sin personlighet och skapa sig en modern världsbild”. Men 
några mål för personlighetsutvecklingen formuleras inte och krav på person-
lighetsutveckling återfinns inte bland kriterierna för vitsord 8. 

Kemihistoria
Den aspekt som jag kallar Kemihistoria, signalerar också att kemikunskaper 
ska sättas in i ett övergripande sammanhang. I den svenska kursplanen sägs att 
eleverna med exempel ska kunna belysa hur kemins upptäckter har påverkat 
vår kultur och världsbild och hur kemisk kunskap har använts för att förbättra 
våra levnadsvillkor eller hur den missbrukats. 

I den finska kursplanen är Kemihistoria mindre framträdande. Den har 
dessutom en lite annan motivering och tar snarare sin utgångspunkt i hur 
äldre kemister tänkt och resonerat. 

Naturvetenskapligt arbetssätt
I den svenska kursplanen ägnas naturvetenskapligt arbetssätt förhållandevis 
litet utrymme. Under Mål att uppnå sägs ganska kortfattat att eleven skall 
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kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i 
hur de kan utformas, samt kunna genomföra experiment utifrån en hypotes 
och formulera resultatet. De skall även ha inblick i hur experiment utformas 
och analyseras utifrån teorier och modeller. 

I den finska kursplanen är inslaget av naturvetenskapligt arbetssätt mer 
framhävt. Det slås fast att undervisningen ska utgå från ett undersökande 
arbetssätt. Och tre av målen kan sägas höra samman med denna intention. 
Det sägs nämligen att eleverna ”ska lära sig arbeta tryggt och följa instruk-
tioner”, ”ska lära sig typiskt naturvetenskapliga undersökningsmetoder och 
lära sig bedöma dem” och ”ska lära sig genomföra naturvetenskapliga under-
sökningar samt tolka och presentera resultaten”. Dessa mål återfinns också 
under betygskriterier för vitsordet 8, som upptar t.ex. att eleven ska kunna 
”undersöka ämnens egenskaper och använda resultaten för att klassificera, 
identifiera och jämföra grundämnen och kemiska föreningar, till exempel 
ädla och oädla metaller”, samt kunna ”dra slutsatser om ämnens reaktions-
benägenhet utgående från atomernas yttersta elektronskal eller från grund-
ämnenas placering i det periodiska systemet”.

Naturvetenskaplig diskurs
I den svenska kursplanen anges att eleverna ska lära sig argumentera och ta 
ställning i frågor som rör t.ex. resursanvändning, föroreningar och kretslopp. 
Ord som diskussion och argumentation nämns flera gånger, men endast i 
anslutning till etiska eller estetiska frågor. I övrigt nämns förmåga att doku-
mentera resultat av undersökningar, men detta krävs i princip endast för det 
högsta betyget, Mycket väl godkänt. 

I den finska kursplanen är krav på argumenterande förmåga mindre fram-
trädande. Visserligen nämns att undervisningen ska ge eleverna sådana fär-
digheter som behövs för att de ska kunna fatta vardagliga beslut och föra 
diskussioner, speciellt om energiproduktion, miljö och industri. Men i mål 
eller betygskriterier ställs inga uttalade krav på elevernas förmåga i dessa 
sammanhang. I den finska kursplanen betonas i stället något starkare att 
eleverna ska lära sig att presentera resultat och att kunna använda det spe-
cifikt kemiska formelspråket. För detta ges specifika exempel. Till Centralt 
innehåll hör nämligen bl.a. ”förbränningsreaktioner, beskrivna med kemins 
symbolspråk”. Och under målen sägs t.ex. att eleverna ska ”lära sig beskriva 
och visa kemiska reaktioner med hjälp av reaktionslikheter”. För vitsordet 8 
nämns bl.a. att kunna ”ställa upp till exempel en ekvation för kolets förbrän-
ningsreaktion”. 
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Sammanfattande jämförelser
Sammantaget ger jämförelsen vid handen att den svenska läroplanen läg-
ger större vikt vid övergripande sammanhang samt en utvärderande och 
argumenterande förmåga, som kan sägas förutsätta kunskaper om begrepp 
och modeller. Det praktiska handlaget i samband med experiment intar en 
undanskymd plats. I den finska är i stället aspekterna Ämnen, begrepp och 
modeller, Naturvetenskapligt arbetssätt och Naturvetenskaplig diskurs (i form 
av formelspråk) mer framhävda. Inte i någon av kursplanerna lyfter man sär-
skilt tydligt fram förmåga att läsa och skriva naturvetenskapliga texter5 eller 
metakunskaper om naturvetenskapliga texters särdrag. 

Utifrån de skillnader jag urskilt kan man förvänta sig att svenska läro-
böcker i högre grad visar på övergripande sammanhang, medan den finlands-
svenska visar större djup ifråga om inomvetenskapliga aspekter som ämnen, 
begrepp och modeller. I den mån läroböckerna styr mot verksamheter kan 
svenska böcker i högre grad tänkas styra mot diskussion om etiska frågor 
medan de finska i högre grad kan tänkas inrikta mot undersökande verk-
samheter och inomvetenskapligt tänkande. 

Den typiskt naturvetenskapliga stilen 
Den typiskt naturvetenskapliga stilen har enligt Halliday (1993) sitt ursprung 
i tidig naturvetenskaplig forskning och dess karaktär. Språket skulle fungera 
effektivt i klassificerande syften och i konstruerandet av tekniska taxonomier. 
Dess viktigaste uppgifter var att beskriva objekt och fenomen. För den be-
skrivande och klassificerande uppgiften är behovet av termer stort, och dessa 
utgör därför ett väsentligt inslag i naturvetenskapliga texter. Då dessa termer 
måste ha en specifik betydelse, skild från allmänspråket, blir definitioner 
nödvändiga och ganska vanliga inslag. Beskrivande framställningsformer är 
enligt Martin (1998a) därför de vanligaste i naturvetenskapliga läroböcker. 
De kan ha klassificerande, analyserande, beskrivande eller listande funktion. 
Beskrivningen utmärks av generella utsagor med generiska deltagare och 
tempus i generiskt presens. I t.ex. en mening som Däggdjur är djur som […] 
står deltagarna däggdjur och djur i pluralis obestämd form och verbet står 
i presens. 

Beskrivningar kännetecknas också av många relationella verb som är, 
har och kallas, vilket hör samman med behovet av definitioner och klas-
sificeringar. 

5. Denna slutsats gäller för vad som sägs specifikt om kemiämnet. Ser man till hela naturkun-
skapsämnet i den svenska läroplanen är skriftlig dokumentation något tydligare framhävd. 
I åk 9 ska eleverna ska ”kunna redovisa sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig 
och muntlig form”. 
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Men också förklaringar är enligt Martins vanliga i naturvetenskapliga lä-
roböcker. Den förklarande uppgiften märks bl.a. genom ord som uttrycker 
orsakssamband, även om läsaren ibland själv kan behöva inferera dem. Ibland 
uttrycks orsakssamband som tidsmässigt ordnade handlingar eller händelser 
(Martin, 1998b). 

I förklarande text kan man också förvänta fler s.k. materiella processer 
(som förenklat kan sägas uttrycka vad någon gör), eftersom förklaringarna 
ofta gäller förlopp. 

Den naturvetenskapliga lärobokstexten består dock inte enbart av be-
skrivande och förklarande framställningssätt, utan kan bl.a. också rymma 
biografiska avsnitt (Martin, 1998a). I vissa sammanhang ingår även instru-
erande och argumenterande framställningar.

De typiskt naturvetenskapliga skriftspråksdragen återfinns också i lexiko-
grammatiken (Halliday, 1993). Vissa ord och vissa grammatiska konstruk-
tioner favoriseras, framvuxna delvis ur behovet av en utrymmessnål, kon-
centrerad stil (Halliday, 1993:55). Till exempel är ombildningar av verb och 
adjektiv till substantiv, s.k. nominaliseringar vanliga. Ett typiskt exempel är 
substantivet användning som bildats av verbet använda. 

Till det typiska räknas också komplexa substantivfraser, s.k. nominalfra-
ser, där ett substantiviskt huvudord kan ha både framförställda och efterställ-
da bestämningar. Ett exempel är följande fras där substantivet användning 
utgör huvudordet: Den ökande användningen av effektiva gödselmedel. En 
vanlig meningsstruktur kan då enligt Halliday bli en nominalfras + ett verb 
+ en nominalfras. Nominaliseringarna är dock delvis också en följd av en 
temaremastruktur där nytt innehåll presenteras till höger i satsen, men blir 
utgångspunkt för nästa mening (Halliday, 1993:7). Ett exempel på svenska 
är följande meningar, där verbet smälta ombildas till smältning: Järnskrot och 
råjärn smälts i ugnen. Vid smältningen […]. Till den koncentrerade stilen 
bidrar också opersonliga konstruktioner i form av verb i passiv form där 
agenten (den som ”gör” något) utelämnas. 

En typiskt naturvetenskaplig stil brukar också beskrivas som opersonlig. 
Till den bidrar bruket av verb i passiv form. Typiskt är också att frågor och 
uppmaningar är ovanliga, liksom andra tilltal till läsaren. Skribenten fram-
träder ogärna med ett jag; personliga pronomen i första och andra person 
är alltså sällsynta. 

Men inte bara ordval och språkliga konstruktioner är speciella. Även tex-
ten som helhet bär karakteristika. Den beskrivande och förklarande texten 
är t.ex. typiskt multimodal, försedd med bilder av olika slag, gärna i form 
av diagram, trädstrukturer och modeller, samt avbildningar av objekt med 
utpekande av dess olika delar eller av förlopp, som kanske visar flöden och 
förändringar (Lemke, 1998; Martin, 1998a; Bowen & Roth, 2002; Stylianidou, 
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2002; Peacock & Cleghorn, 2004). Sådana begreppsliga bilder (Kress & van 
Leeuwen, 2006) är vanligen opersonliga, speglande att man i naturvetenskap-
liga ämnen lägger vikt vid exakt kunskap (Løvland, 2006:115).

Forskares förhållningssätt  
till läsaranpassningar i läroböcker
Den naturvetenskapliga stilens särdrag återfinns mer eller mindre i läro-
böcker. Dessa anpassas ju för unga läsare. Men många anpassningar kan 
diskuteras. En vanlig anpassning tidigare har t.ex. varit att använda kortare 
meningar. Den har dock inte lett till önskad effekt, eftersom bl.a. samman-
hangsmarkörer försvunnit när t.ex. bisatser undvikits (Reichenberg, 2008). 
En annan strategi har varit att minska på mängden termer. Men Martin 
(1998a:327-329) lyfter fram att mindre utförliga texter inte nödvändigtvis 
blir lättare att förstå. Som förebildlig framhåller han en lärobok från 1960-
talet (Martin, 1998a:294) som bl.a. rymmer en detaljerad bild av människans 
öra med beteckningar för alla dess delar. Denna bild jämförs med brödtexten 
i en bok från 1960-talet, där termerna är färre. Denna ger, menar han, sämre 
förståelse för örats delar och deras funktioner. 

Ytterligare en strategi har varit att använda andra framställningsformer än 
de typiskt naturvetenskapliga. Den strategin är vanlig i naturkunskapsböcker 
för yngre elever, som ofta har (och länge har haft) en mer personlig stil med 
många läsartilltal (Ekvall, 1997, 2000). I vad mån sådana drag underlättar 
läsförståelse har inte studerats utifrån just dessa texter, men vissa av dragen 
ingår i vad Beck et al (1995) kallar röst, och den forskargruppen har, utifrån 
texter i historia, visat att röstförsedda texter tycks öka elevers läsförståelse. I 
en röstförsedd text används hellre aktiva verb än passiva, gärna talspråkliga 
drag samt inslag av både extern dialog (författaren tilltalar läsaren) och intern 
(”karaktärer” i texten samtalar med varandra). Inslag där författaren eller 
någon karaktär berättar i jagform kan nog också kunna räknas in. Resultaten 
från deras studie har bekräftats i en motsvarande svensk studie utifrån his-
toriska och samhällsvetenskapliga texter för högstadiet (Reichenberg, 2000). 
Men en mindre studie utifrån en naturvetenskaplig text för mellanstadiet 
(Ransgart, 2003) ger svagare samband. 

Men då röstförsedda texter gärna leder till gestaltande och berättande 
framställningar har de ifrågasatts som lämpliga inom naturvetenskapliga 
ämnen. Martin (1998a:326f) vänder sig t.ex. mot att naturvetenskapligt lä-
rande sammanlänkas med vad han kallar kreativt skrivande. Han ger exempel 
från ett styrdokument, där en fantasiberättelse om en resa in i människans 
öra framhålls som förebildlig för elevernas eget skrivande. Men berättelsen 
ger, menar han, lite information i förhållande till den som ges i en samtida 
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beskrivande lärobokstext. Han vänder sig alltså mot att beskrivande eller 
förklarande text ersätts med berättande, och menar att eleverna i stället bör 
få hjälp att förstå och använda den stil som räknas som den gängse inom 
naturvetenskaplig diskurs.6 Och Schleppegrell (2004) varnar för att införan-
det av interaktionella drag i en för övrigt akademisk stil kan bidra till osam-
manhängande texter. 

Som en slags motvikt mot den koncentrerade och opersonliga stilen kan 
man kanske också se en alltmer varierad grafisk design, möjliggjord genom 
den tekniska utvecklingen. Till den multimodala textens fördelar kan räknas 
att den ger utrymme för en medskapande läsare (Løvland 2006; Holsanova & 
Nord, 2010), men många olika textslag med olika innehåll kan å andra sidan 
leda till svårigheter för läsaren att navigera mellan dem och att avgöra var 
den viktigaste informationen finns (Melin, 1995; Budiansky, 2001; Eriksson, 
2009; Ekvall & Berg, 2010; Holsanova & Nord, 2010). Hur en läsaranpassad 
text i kemi bör se ut kan man alltså ha delade meningar om. 

Analyserade läromedel 
Eftersom denna studie av läroböcker också är ämnad att tjäna som bas för en 
studie av bruket av dem har materialet begränsats till att omfatta de böcker 
som faktiskt använts i de klassrum vi studerat. Det har resulterat i bara tre lä-
roböcker, varav två är svenska och en är finlandssvensk. De svenska böckerna 
är Kemi Lpo, använt i en klass och Spektrum kemi, använt i en annan klass. I 
en tredje svensk klass hade eleverna tillgång till en äldre utgåva av Spektrum 
kemi, men denna behövde de inte använda, inte ens för läxor eller prov. Den 
har därför inte tagits med i jämförelsen. I samtliga de fyra finlandssvenska 
klassrum vi studerat användes läroboken Oktetten. Den ansluter till den fin-
ska kursplanen, och den uppfattades av lärarna som den rekommenderade. 

För våra klassrumsstudier har vi valt perioder då klasserna främst arbetat 
med stoff som atomens byggnad, det periodiska systemet och kemiska för-
eningar. Detta innehåll utgör ofta egna teman och återfinns ofta som egna 
kapitel i böckerna. Valet av tema innebär ofrånkomligen att Ämnen, begrepp 
och modeller är en central aspekt, men intressant är hur och i vad mån övriga 
aspekter ingår. För näranalyser används de kapitel som legat till grund för 
undervisningen under den tid vi besökt klassrummen.

Eftersom böckerna dels behandlar stoffet olika (med avseende bl.a. på 
utförlighet och kontextualisering) dels har olika uppläggning varierar det 
antal sidor som studerats i varje bok. Nedan presenteras böckerna kortfattat 
med notering om vilka sidor som ingår i min analys. 

6. För andra uppfattningar om kreativt skrivande inom naturvetenskapliga ämnen se t.ex. 
Arnesen (2007) och för lärares bruk av kemiberättelser Boström (2003). 
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Spektrum kemi 

Spektrum kemi ingår i en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolans 
senare år. Till grundboken i kemi finns en parallellutgåva kallad Lightbok, 
avsedd för ”de elever som vill ha en lättare kurs”. Till varje ämne hör också 
studiematerial och en lärarhandledning. Grundboken i kemi omfattar ca 330 
sidor. Den inleds med ett förord, där det bl.a. framgår att Spektrum kemi har 
fokus på vardagskemi, kretslopp och miljö. Detta återspeglas i kapitelrubriker 
som Världen är full av kemi, Luft, Vatten, Jord, men det finns också rubriker 
som antyder ett mer renodlat kemiinnehåll som t.ex. Periodiska systemet och 
kemiska bindningar. 

I den klass som använde Spektrum kemi var underlaget för undervis-
ningen kapitel 14, Periodiska systemet och kemiska bindningar, och detta 
bildar grunden för min analys. Kapitlet omfattar 26 sidor. Det är bokens näst 
sista kapitel, och det bygger delvis på stoff som behandlats tidigare. 

I kapitel 14 ingår fem fördjupningstexter, varav fyra märkts Fördjupning, 
och en märkts Historia. Det ingår också fem avsnitt Testa dig själv, som sam-
manlagt innehåller 30 nivågrupperade uppgifter. Sist i kapitlet finns ett sär-
skilt uppslag kallat Kemi i fokus. 

Kemi Lpo 

Kemi Lpo ingår i TeFy, ett läromedel för grundskolans senare del som inte-
grerar ämnena kemi och fysik. Det består av tre grundböcker i kemi, Kemi 
Lpo, och tre i fysik, Fysik Lpo. Visst innehåll, som atomens byggnad, beskrivs 
i både fysikboken och kemiboken, dock utifrån lite olika perspektiv. Till lä-
romedlet hör lärarhandledningar. Böckerna finns också i ljudversioner, som 
tillåter att alla verbaltexter valfritt kan avlyssnas via en CD-Rom. Den av-
lyssningsbara texten är avsedd att särskilt underlätta för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. På denna CD finns också facit till studieuppgifter i boken. 

Kemiböckerna 1–3 är indelade i sammanlagt 14 kapitel och omfattar ca 240 
sidor. Rubriker som Ämnena omkring oss, Vardagens kemi, Eld och brand visar 
på tydlig omvärldsanknytning, men det finns också rubriker av mer renodlat 
kemiskt karaktär som Kemiska reaktioner och Kemiska bindningar. Förutom 
kapitel finns ”artiklar” i slutet av häftena med rubriker som Den kemiska indu-
strin växer fram och Fotografins tidiga historia. 

I den klass som använde Kemi Lpo var underlaget för undervisningen 
kapitlet Kemiska bindningar i Kemi Lpo, Bok 3 samt ett par sidor i Fysik Lpo, 
Bok 3. Min analys begränsas till att gälla kemiboken. Detta kapitel omfattar 
fem sidor (15–19). Kapitlet föregås bl.a. av en repetitionssida med rubriken 
Kommer du ihåg? Den innehåller 77 frågor eller uppmaningar av repeti-
tionskaraktär. Av dessa framgår att eleverna förväntas känna till hur en atom 
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omvandlas till en positiv jon och vad som skiljer en jonförening från en 
molekylförening. Innehållet i kapitlet Kemiska bindningar kan alltså förvänts 
vara delvis känt av läsaren (om undervisningen följt lärobokens ordning). 

Kapitlets brödtext avslutas med en sammanfattning. Sedan följer en sida 
avsedd för anteckningar, en sida märkt Lärardemonstration och en märkt 
Elevförsök. Sist följer tre sidor, märkta Studieuppgifter med sammanlagt 39 
nivågrupperade uppgifter. 

Oktetten 

Oktetten behandlar kemi för åk 7–9. Läromedlet består av en ”teoribok” 
(grundbok) och en serie laborationshäften. Vidare ingår lärarhandledning. 

Läroboken är översatt från finska. Den inleds med ett förord riktat till 
eleven, där tankar bakom boken redovisas. Bland annat nämns att kemi är 
ett vidsträckt och ännu outforskat vetenskapsområde, men att kemi också 
är en del av elevernas vardag. Efter förordet följer en innehållsförteckning, 
som visar att innehållet fördelats på tre sektioner, omfattande sammanlagt 
åtta teman. Dessa spänner över sammanlagt drygt 300 sidor. Exempel på 
temarubriker är Kemi – spela och spana, Luft och vatten, Livets kemi, Metal-
lernas kemi och Produkternas livscykel. 

I de klasser som vi följt har undervisningen tagit utgångspunkt i den andra 
sektionens första tema, kallat Ämnenas kemi. Detta tema består av sex kapitel 
med rubrikerna Ordning på grundämnena, Huvudgrupperna, Kemisk bind-
ning, Sur och basisk, Salter och Försurning – ett miljöproblem. Kapitlet avslutas 
med Repetition. Temat är alltså mer omfattande och bredare än i de svenska 
böckerna och omfattar också syror och baser samt salter. Dessutom ingår 
alltså ett särskilt kapitel om försurning. För en mer likvärdig jämförelse med 
de svenska läroböckerna (ifråga om både omfattning och innehåll) har jag 
begränsat analysen till att gälla de tre första kapitlen, Ordning på grundäm-
nena, Huvudgrupperna och Kemisk bindning, totalt 23 sidor (s. 95- 117). 

Inom dessa tre kapitel finns rubriken Uppgifter med nivågrupperade upp-
gifter i slutet av varje. Uppgifterna är sammanlagt 22 stycken. Till sådana har 
jag också räknat texter inom rutor/tonplattor under rubrikerna Experimen-
tera hemma eller Visste du? 

Analysmetod 
Som nämnts inledningsvis är ett av mina syften att urskilja hur de valda av-
snitten i de tre läroböckerna förhåller sig till de fem aspekter jag urskilt i kurs-
planerna, nämligen Ämnen, begrepp och modeller, Omvärldsanknytning 
Kemihistoria, Naturvetenskapligt arbetssätt och Naturvetenskaplig diskurs, 
samt hur dessa aspekter kommer till uttryck i olika textslag. 
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Textslagen brödtext och bild (inkluderande bildtext) har jag bedömt som 
de mest centrala. De återfinns i alla böckerna. Det gör också s.k. paratexter 
som rubriker, inledningar och uppgifter. Rubriker signalerar ofta hur texten 
är strukturerad och vad som är viktigt, men den kan också ha funktionen 
att skapa läsintresse. Samma gäller för inledningar. Uppgifterna ligger oftast 
i slutet av avsnitten och bör rimligen fokusera sådant innehåll som ska ses 
som viktigt. 

Vad som i böckerna ska räknas som inledningar är dock inte självklart. 
Enklast är det i Spektrum kemi där varje kapitel inleds med ett uppslag med 
både bilder och text. I Kemi Lpo inleds kapitlet (efter kapitelrubrik) med två 
bilder följt av text satt som brödtext men utan föregående rubrik (som i andra 
avsnitt). Dessa två textelement (bilder och brödtextsliknande inledningstext) 
har räknats som inledning. I Oktetten inleds varje tema på egen sida, men 
dessutom inleds varje kapitel med en ingress och en stor kvartscirkelformad 
bild. Alla dessa element har räknats till inledningar. Vad avser bilder och 
bildtexter i övrigt har jag i grundanalysen endast tagit med sådana som finns 
i anslutning till den ”vanliga” brödtexten (och alltså inte sådana som ingår i 
fördjupningstext). 

I vissa böcker förekommer även andra textslag. De har sammanförts under 
rubriken Övriga textslag. Bland dem finns särskilt markerade fördjupningstex-
ter av olika slag. Vidare finns i två böcker sammanfattningar (som signalerar 
viktig kunskap). Även vissa korta texter på tonplatta verkar markera viktiga 
påståenden. 

Som utgångspunkt för analysen har jag främst använt Hallidays (1994) 
systemfunktionella grammatik (SFL) samt analysredskap som byggt vidare 
på den eller kompletterar den. Enligt SFL realiseras betydelse genom tre 
metafunktioner, den ideationella, den interpersonella och den övergripande 
textuella. Utifrån den ideationella funktionen belyser jag stoffvalet i olika 
textslag. Jag undersöker vilka deltagare som framträder och eventuellt do-
minerar i texten. Tänkbara deltagare som ”gör” något i de här texterna är 
t.ex. människor i allmänhet, kemister samt kemiska ”byggstenar”. Stoffvalet 
framträder också genom analys av s.k. omständigheter, som säger något om 
när, var och hur något sker. Vad som sker kan beskrivas utifrån processer, 
varav jag urskiljer fyra slag.7 Till typiska relationella processer hör t.ex. verb 
som är, finns, har, kallas, exempel på materiella processer ger verb som an-
vända, kretsa. Till de mentala processerna hör verb som tänka, känna och 
till de verbala processerna hör verb som säga, fråga. Förutom deltagare och 

7. Hur många processer man ska räkna med råder det delade meningar om. För min ana-
lys har jag funnit en indelning i fyra grupper lämplig och följer här Holmberg & Karlsson 
2006.
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processer har jag i kortare avsnitt också sett till bruk av konnektiver (sam-
manhangsmarkörer), tempus och disposition, för att urskilja olika typer av 
framställningar, vad Martin (1998a) kallar genrer.

För frågan om naturvetenskaplig stil utgår jag från Hallidays lexikogram-
matiska drag (bl.a. nominaliseringar, nominalfraser och s-passiver utan agent) 
och analys av den interpersonella funktionen (bl.a. meningstyper och bruk 
av personliga pronomen). Även textbindningen berörs. Stildragen redovisas 
delvis kvantifierat, men kvantifieringarna har endast beräknats på de första 
tusen orden i de utvalda avsnitten. 

För analys av bild och grafisk design har jag följt den modell som Kress 
och van Leeuwen (2006) utvecklat på grundval av SFL. Det har underlättat 
jämförelsen mellan innehåll i bilder och verbalspråk. 

Innehållsaspekter i olika textslag 
Resultaten av de jämförande analyserna redovisas nedan utifrån de fem 
aspekter som urskiljts i kursplanerna, textslag för textslag. Först redovisas 
textslag, som återfinns i samtliga i läroböcker som inledningar, rubriker, 
brödtext, bilder och bildtexter samt uppgifter. Därnäst redovisas övriga text-
slag som alltså bara förekommer i vissa läromedel, såsom sammanfattningar, 
text på tonplatta, fördjupningsavsnitt av olika slag, eller sådana som bara finns 
fristående från de undersökta avsnitten. 

Ämnen, begrepp och modeller 
I samtliga undersökta avsnitt verkar ämnen, begrepp och modeller utgöra 
det mest centrala innehållet, och de olika textslagen ger i böckerna en ganska 
samstämmig bild. Men jämförelsen nedan visar också att ämnen, begrepp 
och modeller framstår som relativt mer centralt i Kemi Lpo och Oktetten än i 
Spektrum kemi. I Oktetten (med sin längre textmassa) behandlas detta mest 
utförligt (även i bilder), men å andra sidan behandlar kapitlet i Spektrum 
kemi även begrepp som metallbindning, isotoper, atommassa, mol, som inte 
ingår i de undersökta kapitlen i Kemi Lpo och Oktetten.

Inledningar

I samtliga tre böcker märks i inledningar att ämnen, begrepp och modeller är 
ett centralt innehåll. I Spektrum kemi framträder detta på första uppslagets 
högersida som rymmer flera olika textelement. I det ena anges målen för 
kapitlet, under rubriken Här får du lära dig. Här nämns endast innehåll av 
typen ämnen, begrepp och modeller. Ett textelement i form av en innehålls-
förteckning, placerad i motsatt hörn, ger samma budskap. 
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I Kemi Lpo framhålls att för att förstå vad som verkligen sker vid kemiska 
reaktioner ”måste vi lära oss mer om atomerna”. I Oktetten anger ingres-
sen omväxlande både innehåll och mål, ”Här bekantar du dig med olika 
grundämnen och grundämnenas periodiska system”, ”Här studerar du […],” 
”Dessutom blir du förtrogen med […]”. Allt är inriktat mot ämnen, begrepp 
och modeller, även om sista meningen är inriktad mot kemiska reaktioner 
i naturen. Kapitelingresserna behandlar främst kemi på makronivå, men 
utan påtaglig omvärldsanknytning. Den första ingressen rör grundämnens 
aggregationstillstånd, den andra ingressen lyfter fram att jod och alumini-
um är grundämnen som reagerar häftigt med varandra, och den tredje att 
socker- och koksaltkristaller ser lika ut, men skiljer sig från varandra ifråga 
om kemisk struktur. 

Rubriker

I samtliga undersökta kapitel är flertalet rubriker knutna till ämnen, begrepp 
och modeller och innehållet under rubrikerna motsvarar vad läsaren rimli-
gen kan förvänta sig (vilket inte alltid är fallet i läroböcker. Se Ekvall, 1995). 
I valet av rubriker skiljer sig Kemi Lpo från de övriga genom att rubrikerna i 
större utsträckning ingår i taxonomier, och alltså signalerar att texterna har 
en klassificerande karaktär. Alkalimetaller, Halogener och Ädelgaser bildar 
t.ex. underrubriker till Grundämnesfamiljer, som i sin tur är underrubrik till 
Metaller och icke-metaller. 

Brödtext

I de undersökta avsnittens brödtext behandlas ämnen, begrepp och model-
ler genom huvudsakligen beskrivande och förklarande framställningssätt. 
I Kemi Lpo och Oktetten gäller det alla avsnitt med egna underrubriker, i 
Spektrum kemi gäller det 32 av kapitlets 34. Fokus på ämnen, begrepp och 
modeller märks också genom många termer. I förhållande till textmängden 
framstår Kemi Lpo som mest termrik. Men i stort sett samma termer åter-
finns i de övriga böckerna.8 

Fokuseringen i brödtexten mot ämnen, begrepp och modeller avspeglas 
vid studier av textens deltagare och omständigheter. I samtliga kapitel åter-
kommer ord och fraser för företeelser, såsom atom, atomkärna, proton, neu-
tron, elektron, skal/hölje, molekyl, jon, period, grupp, atomnummer, laddning, 
kemisk förening, bindning, kristall, periodiska systemet, grundämne, kemisk 
förening, massa och ädelgasstruktur samt sammansättningar med dessa ord, 
valenselektroner, jonförening, molekylförening, jonbindning, kovalent bindning 
och elektronpar(s)bindning. 

8. Eftersom de undersökta avsnitten inte har exakt samma innehåll har jag inte funnit det 
meningsfullt att jämföra valet av termer, eller det totala antalet. 
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Dessutom ingår en mängd beteckningar på grundämnen, t.ex. väte, he-
lium, natrium, litium, neon, argon, krypton, kisel, järn, kol, syre, svavel, fluor, 
magnesium och beryllium, beteckningar på joner och molekyler, t.ex. väte-
jon, hydroxidjon och vätekloridmolekyl, beteckningar på grupper av grund-
ämnen, t.ex. metaller, icke-metaller, alkalimetaller, halogener och ädelgaser, 
och beteckningar på föreningar, t.ex. natriumklorid och väteklorid. Termer 
och beteckningar är många, även om inte alla ovan nämnda finns i alla de 
undersökta avsnitten. 

Texternas beskrivande och ibland definierande karaktär märks genom att 
textens deltagare ofta förbinds med varandra genom verb i presens. Många 
av dem uttrycker relationer, t.ex. finns, är, har och kallas. I texten nedan 
används de främst för en statisk och analytisk beskrivning, vanlig i naturve-
tenskapliga texter: 

I mitten av alla atomer finns en atomkärna. I den finns det protoner. Det är antalet 
protoner som bestämmer vilket atomslag det är. En väteatom har alltid en enda proton, 
och en heliumatom har två. En syreatom har åtta protoner och en järnatom har 26. 
Runt atomkärnan kretsar små partiklar med en otrolig hastighet. De kallas elektroner. 
En atom har alltid lika många elektroner som protoner. Runt heliumkärnan finns det 
alltså två elektroner, och runt järnkärnan 26. (Spektrum kemi 2006:288)

I texterna beskrivs också funktioner och förlopp ofta via verb som uttrycker 
materiella processer, som avge och ta emot: 

Då grundämnena reagerar kan de antingen avge elektroner till andra grundämnen 
eller ta emot elektroner från andra för att bilda elektronoktett. (Oktetten 2003:103)

De typiska deltagarna kombineras sällan med mentala processer, men det 
förekommer att atomer vill och tycker (Spektrum kemi 2006: 296), försöker 
och strävar efter (Kemi Lpo). I Oktetten uttrycks det mindre förmänskligat; 
om atomer sägs att de mer eller mindre lätt avger eller mottar elektroner, 
vilket mer ger associationer till egenskaper. 

I alla kapitel framskymtar här och var också vikten av klassificering och 
taxonomier. I Spektrum kemi görs t.ex. i exemplet nedan en beskrivning 
från det stora till det lilla: ämnen > atomslag > partiklar > protoner och 
elektroner: 

Runt omkring oss har vi miljontals ämnen. Alla de ämnena är byggda av ungefär 100 
olika atomslag. Men alla atomslagen är i sin tur uppbyggda av några få partiklar som är 
ännu mindre. De viktigaste är protoner och elektroner. (Spektrum kemi 2006:288)

I Kemi Lpo syns det taxonomiska tänkande i t.ex. följande text, där alkali-
metaller, halogener och ädelgaser bildar undergrupper till begreppet grund-
ämnesfamilj:
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Grundämnesfamiljer 
Ofta har de grundämnen som tillhör samma grupp i det periodiska systemet många 
gemensamma egenskaper. Dessa ämnen sägs därför tillhöra samma grundämnesfa-
milj. Exempel på grundämnesfamiljer är alkalimetaller, halogener och ädelgaser. 
(Kemi Lpo 2006:17)

Det typiskt naturvetenskapliga klassificerandet märks i Oktetten bl.a. i föl-
jande formulering, som likaså visar en taxonomisk struktur: 

De ämnen som består av föreningar brukar man klassificera utgående från den ke-
miska bindning som håller samman dem. Det finns olika typer av bindningar […] 
(Oktetten 2003:111)

Anmärkningsvärt är dock att de två slagen av bindningar inte anges i brödtex-
ten utan läsaren måste via rubriker och text på tonplatta själv räkna ut att jon-
föreningar hålls samman av jonbindningar och att molekylföreningar hålls 
samman av elektronsparsbindningar också kallade kovalenta bindningar.

I samtliga kapitel finns också förklarande avsnitt. Ibland förklaras kate-
goriseringar, men oftare gäller förklaringarna funktioner och förlopp, t.ex. 
i följande citat:

Eftersom K-skalet kan rymma två elektroner, försöker varje väteatom att skaffa sig 
ytterligare en elektron. Därför slår sig atomerna samman parvis. Ett sådant atompar 
har då tillsammans två elektroner. Genom att dessa får ingå i båda väteatomernas 
skal, binds atomerna samman till en vätemolekyl. (Kemi Lpo 2006: 18)

I citatet ovan finns orsaksförklarande sambandsord som eftersom och därför, 
men även uttrycket genom att, som signalerar sättet, bidrar till förklaringen, 
liksom tidsmarkören då, som förtydligar det kronologiska förloppet. Men 
förklaringar uttrycks i texterna ibland också via verben, det beror på, det 
gör att, det förklarar. Slutsatser framhävs gärna med ett alltså. Också termer 
förklaras ibland. 

Förklarande sambandsord (inkl. förklarande verb) förekommer något 
tätare i Kemi Lpo, än i Spektrum kemi och Oktetten, men det behöver inte 
betyda att förklaringarna totalt sett är fler, eftersom stoffet i Kemi Lpo be-
handlas mer koncentrerat. 

Bild och bildtext

Innehållet som rör ämnen, begrepp och modeller beskrivs också i bilder och 
bildtexter i anslutning till brödtext. I alla de undersökta avsnitten är bilder 
med sådan anknytning vanligast. I Oktetten är de 13 av 16, i Kemi Lpo 13 av 
17, men i Spektrum kemi något färre, 20 av 33. Bilderna återger modeller av 
atomer, joner och molekyler samt det periodiska systemet eller delar av det, 
eventuellt i förenklad form. Innehållet i bilderna är alltså i stort detsamma 
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som i brödtexten och återfinns som regel i nära anslutning till denna. Se t.ex. 
Figur 1 nedan: 

Figur 1. Atomens delar i text och bild. (Spektrum kemi 2006:288)

Bilden är statisk (återger ingen händelse) och analytisk (betecknar delar) 
och ansluter på så sätt väl till den beskrivande verbaltexten med dess statiska 
och relationella verbprocesser. Andra bilder återger förlopp. Oftast gäller det 
förlopp på mikronivå, t.ex. av hur litiumatomen blir jon. Förloppet illustreras 
med en högerriktad pil (Figur 2).

Men bara i Oktetten förekommer också en tabell, den bildform som enligt 
bl.a. Lemke (1998) brukar anses typisk för naturvetenskaplig text. Tabellen 
visar det totala antalet elektroner som kan rymmas i en atom med ett visst 
antal skal samt vilken formel som kan användas för att beräkna det. Formeln 
förutsätter dock att läsaren förstår vad en upphöjd siffra innebär, och den 
ställer alltså stora krav på läsarens matematiska kunskaper (Figur 3). 

Samtidigt är det endast i Oktetten som makro- och mikronivåknyts sam-
man genom bilder. De återger hur natriumklorid bildas. Förloppet på mak-
ronivå visas i en fristående bild, men förloppet på mikronivå visas genom 
tre små bilder som är integrerade i brödtexten. Mikronivån framstår därmed 
som särskilt viktig (Figur 4). 

Uppgifter

Att ämnen, begrepp och modeller är det mest centrala innehållet framgår 
också av uppgifter. I Oktetten och Kemi Lpo hör alla uppgifter samman med 
denna aspekt, i Spektrum kemi utgör de 23 av 30. 
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Figur 2. Förlopp på mikronivå. (Oktetten 
2003:104) 

Figur 4. Bilder på 
makro-mikronivå. 
(Oktetten 2003:112) 

Figur 3. Tabell. (Oktetten 2003:98)



44

Övriga textslag

Även av övriga textslag märks vikten av ämnen, begrepp och modeller. I 
sammanfattningar (Spektrum kemi och Kemi Lpo) kan alla i Kemi Lpo föras 
dit, i Spektrum kemi 26 av 30. Vad gäller texter på tonplatta (Kemi Lpo och 
Oktetten) är alla inriktade mot begrepp och modeller. 

Men ämnen, begrepp och modeller behandlas också i fördjupningstex-
ter. I Spektrum kemi finns fördjupningsavsnitt om atomens storlek och om 
atomskalens beteckningar. I Oktetten har en stor del av texterna under Ex-
tra anknytning till ämnen, begrepp och modeller. Bl.a. informeras om s.k. 
energinivådiagram, om väte-, syre- och kvävemolekylers uppbyggnad och 
vattenmolekylens laddningsfördelning. 

Omvärldsanknytning 
Även om de undersökta avsnitten domineras av ämnen, begrepp och mo-
deller så finns i alla viss omvärldsanknytning. Jämförelsen nedan visar att 
svenska Spektrum kemi är mest omvärldsanknuten, och svenska Kemi Lpo 
minst. Finlandssvenska Oktetten hamnar alltså mitt emellan.9 Skillnader mel-
lan böckerna kan alltså inte förklaras utifrån ländernas kursplaner. 

De tre läroböckerna uppvisar däremot i stort sett samma mönster vad gäl-
ler fördelningen på olika textslag. Omvärldsanknytning förekommer gärna i 
inledningar och i bilder, och är nog tänkt att fungera som aptitretare. Så tycks 
också vara fallet i norska läroböcker (Løvland, 2006:112). 

Omvärldsanknytningar i rubriker är få och lite otydliga. I brödtext är de 
heller inte många, men hänför sig något tydligare till vardagliga fenomen (hur 
salt i soppa blir osynligt, att elektricitet kan uppstå när man kammar sig, att 
socker- och saltkorn är lika på ytan, och till hälsoaspekter och samhällsnytta 
av vissa grundämnen, t.ex. användning av klor i badbassänger, fluor i tand-
kräm, natrium i vägbelysning, etc.). 

Inledningar 

Omvärldsanknytningarna i inledningar är i stort ganska svaga och sker främst 
genom bilder. En viss skillnad mellan böckerna framträder dock. Svenska 
Spektrum kemi framstår som mest omvärldsanknuten i inledningen. 

I Spektrum kemi inleds kapitlet Periodiska systemet och kemiska bind-
ningar med ett dubbelsidigt uppslag (Figur 5). På vänstra sidan finns en 
fotografisk bild, på den högra främst text.

9. Ser man till hela temat Ämnenas kemi framstår Oktetten som den mest omvärldsan-
knutna. I temat ingår nämligen ett kapitel med rubriken Försurning – ett miljöproblem. Men 
jämförelser är som sagt vanskliga. I Kemi Lpo finns försurningsproblematik i kapitel helt 
fristående från Kemiska bindningar, och liknande uppläggning har Spektrum kemi. (Se mitt 
urval under metod)
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Figur 5. Inledningsuppslag i Spektrum kemi. (Spektrum kemi 2006:286-287) 

Bilden på vänstra sidan återger en gammal byrå, och byrån som sorterings-
möbel kan förväntas känd av eleverna. Byrån på bilden har många små lådor, 
försedda med etiketter med texter, såsom 7/8 stopp, 1” stopp, ¼" Press. Även 
om läsaren inte förstår vad texten på etiketterna egentligen betyder kan hon/
han nog dra slutsatsen att lådorna innehåller specifika, kanske små saker i 
varierande storlekar. I en halvt utdragen låda, där etikettexten bara delvis är 
synlig, 5/6” ligger små metallringar (brickor till skruvar). Byrån verkar alltså 
illustrera sortering av smådelar. Bildtexten stöder en sådan tolkning: ”Det 
går så mycket lättare att hitta rätt byggdel om de är sorterade. På samma 
sätt hjälper periodiska systemet kemisterna att hitta rätt bland grundämnen” 
(Spektrum kemi, 2006:286). På det högra uppslaget finns däremot huvud-
sakligen verbaltext, och där ges ny information. Det grafiska arrangemanget 
kan alltså, i enlighet med modellen av Kress och van Leuwen (2006) sägas 
illustrera grundprincipen för tema och rema; det som eleverna kan tänkas 
känna till från vardagen återfinns på vänstra sidan och det nya till höger. 
Omvärldsanknytning bildar alltså utgångspunkt för kemistudier. 

Även på högersidan förekommer viss omvärldsanknytning. Mitt på sidan 
finns en ingress, som motiverar kapitlets innehåll, och i den anknyts till oss 
människor: ”Att känna till de olika delarna i atomen hjälper oss att förstå mer 
om världen runt omkring oss och varför olika atomslag har så olika egen-
skaper” (Spektrum kemi 2006:287). I ingressen aktualiseras också eventuella 
kunskaper eller funderingar eleven kan ha fått tidigare om atomer och det 
periodiska systemet. Denna centralt placerade text är inramad av tre olika 
textelement. Längst upp till vänster finns en mindre rubrik Här får du lära 
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dig, följd av fem punktuppställda bisatser. Inte i någon av de fem punkterna 
omnämns omvärldsaspekter. I motsatt hörn, längst ned till höger finns en 
konkret innehållsförteckning över kapitlets avsnitt. Inte heller den aviserar 
omvärldskunskap, förutom innehåll under rubriken Fokus: Från fyra ele-
ment till atombomb (men den antyder snarast kemihistoria). I ett tredje hörn, 
längst upp till höger finns däremot omvärldsanknytning i en mindre bild. 
Den visar två händer (troligen från två olika personer) som flätas samman. 
Till höger om bilden finns en kort bildtext om att kärleken kan få människor 
att hålla ihop i par samt en fråga om vad som håller samman molekyler. Frå-
gan implicerar att det finns en likhet, men vad den består i får läsaren själva 
fundera ut. Svaret längre fram är att atomer vill ha fulla skal och att de därför 
”delar på” vissa elektroner. Vad händerna delar på framgår inte. Kanske ska 
de i stället illustrera ”attraktion”?

I Kemi Lpo är omvärldsanknytningen i inledningen något svagare. Ka-
pitlet Kemiska bindningar börjar med två fotografiska bilder högst upp på 
en högersida (Figur 6). 

Figur 6. Inledningsbilder. (Kemi Lpo 2006:15)

Den vänstra bilden visar ett fyrverkeri, och texten kan på så sätt sägas utgå 
från upplevelser de allra flesta eleverna lär ha haft. Den högra bilden visar en 
person (troligen en man) som uppmärksamt betraktar något som vid första 
anblicken liknar en glaskula, stor som en grapefrukt. Men troligen är det en 
glaskolv, som i botten innehåller rester från något ämne. Om det finns något 
samband mellan dessa bilder framgår inte. Bilderna är nämligen inte försedda 
med bildtexter. Någon explicit förklaring ges heller inte i den inledningstext 
som följer under bilderna, men då det talas om kemiska reaktioner kan bil-
derna tolkas som illustrationer av sådana. Kanske är bildernas främsta funk-
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tion att väcka nyfikenhet och intresse för kemiska reaktioner (jfr Danielsson, 
2011). I inledningstexten förekommer i stället en annan explicit anknytning 
till omvärlden. Det görs nämligen en jämförelse mellan elektronernas banor 
kring atomkärnan och satelliters kring jorden. 

I Oktetten inleds temat Ämnenas kemi på en högersida med en helsides-
bild av provrör med olikfärgade lösningar. Rubriken återfinns långt ner på 
sidan, följd av en inledning som anger vilket innehåll som är att vänta i de 
följande kapitlen. Omvärldsanknytningen är här svag, även om sista me-
ningen nämner ”kemiska reaktioner som sker i naturen”. 

Även ingresstexterna har svaga omvärldsanknytningar. I den första om-
nämns grundämnen som guld, kvicksilver, klor, kol, brom och helium (som 
kan tänkas kända från tidigare kemikurs) samt vilka former de har i rums-
temperatur. I bilden till höger om ingressen syns omvärldsanknytning i form 
av små guldgula klumpar och stänger, och förklaringen att de är av guld 
framgår av bokstäverna Au (den kemiska beteckningen för guld). En guldgul 
färg lyser upp nedre delen av bilden. I bilden syns också siffror och tal. Vad 
dessa står för anges inte (Figur 7). Bilden ger läsaren föga hjälp, och kanske 
är den främst avsedd att väcka nyfikenhet (jfr Danielsson, 2011)?

Figur 7. Inledning till kapitel 1 (Oktetten 2003:96)

Mest omvärlds – eller i varje fall vardagsanknuten är ingressen till tredje 
kapitlet. Där görs en jämförelse mellan socker- och koksaltkristaller. En bild 
visar hur sådana kristaller ser ut i stark förstoring. Ingressen väcker en fråga 
om vari skillnaden mellan socker och salt består, men märkligt nog ger efter-
följande brödtext inget svar på den frågan. Frågan framstår därför inte som 
särskilt viktig, även om svaret går att få fram via bildtexter. 
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Rubriker

Omvärldsanknytning i rubriker förekommer i Spektrum kemi. Där finns två 
sådana underrubriker, om än med ganska svag anknytning: ”Alla atomslag är 
inte lika vanliga”, och ”Inga byggstenar kan försvinna”. En underrubrik i Oktetten 
kan kanske också föras hit: ”Många grundämnen är metaller.”

Brödtext

I brödtexter är mönstret likartat som i inledningar och rubriker; Spektrum 
kemi har fler anknytningar. Under rubriken Alla atomslag är inte lika vanliga, 
finns en jämförelse mellan andelen atomslag i universum, jorden och män-
niskokroppen och under rubriken Inga byggstenar kan försvinna återfinns 
en text om järn, som går ut på att järnmalm innehåller järnjoner som (av 
människan) kan omvandlas till atomer, men att dessa återgår till joner om de 
börjar rosta. Vidare liknas skalet kring atomkärnan vid ett nötskal. Det finns 
också enstaka omvärldsanknytningar i form av personliga pronomen som du 
eller vi. Till exempel kan ordet vi i vissa kontexter tolkas som vi människor: 
”Runt omkring oss har vi miljontals ämnen.” 

I Kemi Lpo är omvärldsinslagen kortare och färre. Under rubriken Halo-
gener omnämns klor och dess blekande och bakteriedödande funktion, samt 
fluor och dess stärkande inverkan på tandemalj. Under rubriken Ädelgaser 
omnämns gas i glödlampor och lysrör. Brödtextens omvärldskunskap knyts 
alltså till allmänna nyttoaspekter.

I Oktetten görs flera omvärldsanknytningar inom kapitlet Kemisk bind-
ning. De kan handla om elevers förmodade vardagsgöromål, som att kamma 
sig och salta en soppa.10 I samband med jonföreningar sägs t.ex: 

Då man kammar sig blir håret ibland elektriskt laddat. Elektriska laddningar flyttar 
sig då från håret till kammen och på så sätt uppstår en elektrisk attraktion mel-
lan kammen och håret. På samma sätt hålls föreningarnas byggstenar samman med 
hjälp av elektrisk attraktion. Jonerna är antingen positivt eller negativt laddade […]. 
(Oktetten 2003:111)

I detta kapitel kommenteras också att ordet salt inom kemin har en delvis 
annan betydelse än i allmänspråket: ”I kemi är salt en benämning också på 
andra ämnen än koksalt” (Oktetten 2003:113). 

Bild och bildtext

Också ifråga om omvärldsanknytning i bilder och bildtexter ligger Spektrum 
kemi högst. Sådan anknytning finns i 10 av 33 bilder. I Kemi Lpo görs om-

10. Det stämmer med Boistrups iakttagelse (2006:294) att vardagsanknytning är allmänt 
hållen och sällan riktad till just ungdomars erfarenheter. 
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världsanknytning bara i 2 bilder av 13 (oräknat de inledande två). I Oktetten 
görs en tydlig omvärldsanknytning i bara 1 bild av 13. Men då bilderna lät-
tare fångar läsarens uppmärksamhet kan omvärldsanknytningen totalt sett 
upplevas som något starkare i bilder än i brödtext och rubriker. 

I Spektrum kemi visas t.ex. en bild på en delvis rostig nyckelknippa som 
ligger halvt begravd i sand. En blåmussla intill antyder att platsen är en sand-
strand, och en rimlig tolkning är att någon har tappat nycklarna. I bild-
texten talas om att järnatomer förvandlas till järnjoner, vilket kan förstås via 
brödtexten, som anger att järnmetall (järnatomer) som rostar omvandlas till 
järnjoner (Figur 8). Läsaren får själv dra slutsatsen att nycklarna på bilden 
som rostat innehåller järnmalm, trots att de ser ut att vara gjorda av blank 
metall. Hur korrosion uppkommer och kan fördröjas förklaras inte, men har 
behandlats i föregående kapitel. Poängen här är att järn i någon form alltid 
finns kvar, antingen som jon eller atom. 

Figur 8. Nyckelknippa i sand. (Spektrum kemi 2006:300) 

Vidare finns ett fotografi av ett par artister som kastar brinnande facklor till 
varandra. Bilden illustrerar enligt bildtexten hur molekylbindning fungerar, 
tillsammans med förklaringen att artisterna måste vara nära varandra för 
att kunna hålla kvar facklorna i luften. I brödtexten sägs att atomerna delar 
på vissa elektroner (och i bilden kan artisterna sägas dela på de facklor som 
ingen av dem håller i). 

De båda bilderna som nämnts ovan kan sägas exemplifiera det innehåll 
som brödtexten beskriver, men de har också en annan funktion. De är inte 
helt objektiva utan sannolikt avsedda att engagera läsaren, även om det en-
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gagemanget inte verkar vara direkt riktat mot det faktiska kemiinnehållet. 
Att bilderna kan ha en ganska lös anknytning till brödtexten märks t.ex. vid 
en bild som visar en himmel som lyses upp av en blixt. Den har anknytning 
till brödtexten enbart genom ordet laddning. Men hur laddningen i atomens 
delar hör samman med laddningar på himlen förklaras inte. I detta fall inne-
håller bildtexten också värderande ord, som ger intrycket att bilden mest är 
avsedd att skapa förundran: ”Elektriska laddningar kan skapa så här vackra 
skådespel på himlen”. En annan bild på guldtackor illustrerar fenomenet 
metallbindning, och också här är anknytningen mellan brödtext och bild 
främst associativ. 

Men den starkaste engagerande funktionen har nog en bild av en flicka 
i en simbassäng. Hon riktar blicken mot kameran och tar på så vis kontakt 
med läsaren (jfr Kress & van Leeuwen, 2006). Den bilden är därigenom mer 
personlig än övriga (Figur 9). Men bilden tillför inget innehåll som har direkt 
samband med innehållet i brödtext och bildtext. Där förmedlas att klor i bas-
sängvatten består av två slag (isotoper) som väger olika mycket. Om detta 
har någon betydelse i simhallen framgår inte. 

Figur 9. Flicka i simbassäng. (Spektrum kemi 2006:306)
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Bilderna ger alltså gärna associationer till delvis annat innehåll än det som 
behandlas i brödtexten, och frågan är om de, i linje med Løvlands resone-
mang (2006) ger läsaren en välbehövlig paus i läsningen eller om de snarare 
försvårar fokusering och koncentration. Om det kan det nog råda delade 
meningar. Dock finns också omvärldsbilder som har en mer renodlat beskri-
vande funktion, mer i linje med den typiskt naturvetenskapliga diskursen. Dit 
hör t.ex. bilder i form av cirkeldiagram, som visar atomslagens procentuella 
fördelning i universum. 

I Kemi Lpo finns två omvärldsanknytande bilder (förutom de två bilder 
som ingår i inledningen). Den ena bilden illustrerar vägbelysning, och bild-
texten anger att det gula ljuset härrör från natrium. Den andra bilden (utan 
bildtext) visar reklamskyltar och kan kopplas till brödtexten intill som bl.a. 
anger att ädelgaser används i ljusrör för reklamskyltar. Båda bilderna kan 
alltså sägas exemplifiera nyttan av kemiskt kunnande. De har, enligt min 
tolkning, främst en beskrivande funktion (Figur 10).

Figur 10. Reklamskylt. (Kemi Lpo 2006:18)

I Oktetten finns bara en tydligt omvärldsanknuten bild. Den visar olika hus-
hållsprodukter som består av molekylbindningar (Figur 11). Möjligen kan 
man också räkna två sammanhängande bilder som visar hur en koksaltkris-
tall löses upp i vatten, men den är tagen genom mikroskop och knyter på så 
vis inte an till vad elever själva kan ha iakttagit i vardagen. 
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Figur 11. Hushållsprodukter. (Oktetten 2003:114) 

Uppgifter

Vad gäller omvärldskunskap i uppgifter uppvisar Spektrum kemi återigen 
en något högre andel. Där aktualiseras omvärldsanknytning i fyra av trettio 
uppgifter. I Kemi Lpo gäller det bara en av 39 studieuppgifter, och av Oktet-
tens 22 uppgifter har ingen omvärldsanknytning. Totalt sett är omvärlds-
anknytningen i uppgifterna alltså svag. Anknytningarna är också ganska 
keminära: ”grundämnen som du känner till” eller att ange ”ämnen” som har 
molekylbindningar. 

Övriga textslag

Inom de undersökta avsnitten förekommer viss omvärldsanknytning även 
i övriga textslag. I sammanfattningar (Spektrum kemi och Kemi Lpo) görs 
sådan endast i Spektrum kemi. I text på tonplatta (Kemi Lpo och Oktetten) 
finns inga belägg. En lite annan bild uppvisar däremot textslagen avsedda att 
läsas mer frivilligt. I fråga om fördjupningsavsnitt (Spektrum Kemi och Ok-
tetten) görs i Spektrum kemi omvärldsanknytning oftast i både verbaltext och 
bild. Till exempel görs en jämförelse mellan atomen och Stockholms kända 
byggnad Globen för att belysa atomkärnans storlek. En annan text beskriver 
atomers sönderfall och belyses av ett fotografi av en atombomb. En tredje 
handlar om bruket av halogenlampor. I Oktettens sidor med märkta Extra 
finns ganska riklig information, förmedlad genom både verbaltext och bild, 
om fyrverkerier, om halogeners, ädelgasers och alkalimetallers egenskaper 
och användningsområden. De flesta av dessa avsnitt är illustrerade genom 
fotografier. I Oktetten finns också ett periodiskt system som visar grundäm-
nenas relativa förekomst på jorden. 
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I Oktetten finns också under rubriken Experimentera hemma en tydlig om-
världsanknytning. Uppgifter här kan handla om att leta efter föremål i hemmet 
som innehåller grundämnen i ren form och efter sådana som utgörs av bland-
ningar. Omvärldsanknytningen är ganska stark även i texter under rubriken 
Visste du? Där kan t.ex. ges information om varifrån ord som jon och molekyl 
kommer, och att Strålskyddscentralen tillhandahåller radonmätningsburkar, 
avsedda för mätning av radonhalten i byggnader. 

I Kemi Lpo finns fördjupningsavsnitt endast i slutet av boken. Där ingår en 
artikel om några framgångsrika svenska industrier, som kan sägas anknyta till 
avsnittet om kemiska reaktioner. Dessutom finns i Kemi Lpo viss omvärlds-
anknytning under Demonstrationer och försök, på så sätt att ett elevförsök 
går ut på att undersöka ämnen som kan förmodas vara kända från vardagen, 
såsom koksalt, socker och kanske ättiksyra. 

Kemihistoria 
Även om avsnitten fokuserar ämnen, begrepp och modeller finns korta inslag 
av kemihistoria. De är mer framträdande i Spektrum kemi än i övriga två 
böckerna. I Spektrum kemi återfinns de i både rubriker, brödtext, bilder, upp-
gifter och sammanfattningar, förutom i flera fördjupningsavsnitt. Mönstret 
är här liknande det vid omvärldsanknytning och visar att övergripande sam-
manhang starkare framhävs starkare i Spektrum kemi. I de övriga böckerna 
framträder denna aspekt främst inom fördjupningsavsnitt. 

Inledningar

Kemihistoria förekommer i samtliga av de undersökta avsnittens inledningar, 
om än sparsamt. Typiska deltagare är kemister, man eller vi. I Spektrum kemi 
aktualiseras hur forskning kan tillföra ny kunskap genom ett engagerande 
utrop: ”Tänk så fel de första kemisterna hade när de döpte atomen. Ordet 
atom betyder nämligen ’odelbar’. Men idag vet vi […]”. I inledningen i Kemi 
Lpo nämns princip samma sak, men här framgår mindre tydligt kemisternas 
insats, eftersom deltagarna är man och vi: ”Från början trodde man att ato-
men var materiens minsta del och att atomen var odelbar. Idag vet vi […].” I 
Oktetten finns ingen sådan kemihistoria i ingressen till själva temat men väl 
under första kapitlets första brödtext, som behandlar indelningen av grund-
ämnen: ”Först försökte man […]” Även här är kemisterna osynliga. 

Rubriker

Bara i Spektrum kemi finns rubriker som signalerar kemihistoria. En rubrik 
är t.ex. På jakt efter grundämnenas familjer, en annan Mendelejev upptäckte 
det periodiska systemet. 
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Brödtext

Bara i Spektrum kemi finns också hela avsnitt av brödtext om detta. Sådan 
brödtext är berättande. Verben uttrycker dåtid och står i preteritum (imper-
fekt), omständigheter anger en ganska specificerad tidpunkt och deltagarna 
är specifika människor. En av texterna, som berättar om Mendelejev, återger 
dessutom en specifik händelse enligt en struktur som i stort följer den ty-
piska narrativens med en orientering om situationen, en komplikation (om 
svårigheten att lära ut grundämnena), en upplösning av problemet och en 
koda (om Mendelejevs insats). 

En kväll i februari år 1869 satt den ryske kemiprofessorn Dimitrij Mendelejev och 
skrev en lärobok. Han tänkte att det kanske skulle vara lättare att lära ut grundämnena 
om man delade in dem i grupper.
 Han skrev upp alla kända grundämnen på små kort. Sedan började han placera 
ut korten i ordning efter hur tunga atomerna var. Plötsligt gjorde han en upptäckt. 
Om han lade korten i ett slags rutmönster hamnade ämnen med liknande egenskaper 
rakt under varandra. Mendelejev hade skapat det periodiska systemet. (Spektrum kemi 
2006:290)

I Kemi Lpo förklaras inte uppkomsten av det periodiska systemet. I stället 
presenteras uppbyggnaden av periodiska systemet som en slags återkom-
mande procedur (med verb i presens) som läsaren också skulle kunna tolka 
som en slags instruktion: ”För att få en praktisk överblick över olika grund-
ämnen sammanställs de i en tabell […]. När man bestämmer vilken period 
ett ämne ska tillhöra […]”. 

Bild och bildtext

Bilder med anknytning till kemihistoria finns likaså endast i Spektrum kemi. 
I anslutning till brödtexten om Mendelejev finns ett ganska stort svartvitt 
fotografi av Mendelejev (Figur 12). Han sitter vid en skrivpulpet, omgiven 

av laboratorieutrustning och 
stöder huvudet lätt mot han-
den. Han blickar ut från bil-
den och bilden uttrycker på 
så sätt en dynamisk process. 
Intrycket är att han tänker 
intensivt. Bilden samspelar 
alltså väl med brödtextens 
verbprocess tänkte. 

Figur 12. Mendelejev. (Spektrum 
kemi 2006:290)
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Vidare syns på en tecknad bild ett par händer som klipper sönder en remsa 
med grundämnenas beteckningar och ordnar dem i ett slags rutmönster. 
Bildtexten berättar om att 1800-talets vetenskapsmän ordnade grundämnena 
efter massa, men att Mendelejev kom på ett bättre system. Även den bilden 
knyter alltså an till Mendelejev. Genom att Mendelejev framträder i både 
brödtext, bild och bildtexter framställs denne kemist som viktig att minnas. 
Men syftet med bilderna kan också vara att ge elever inblick i naturveten-
skapligt arbetssätt, t.ex. hur kemister arbetar fram modeller. 

Uppgifter

Bara i Spektrum kemi finns också uppgifter som är knutna till kemihistoria. 
Det gäller två (av 30) uppgifter och de hänför sig båda till texten om Men-
delejev. 

Övriga textslag

I övriga textslag är mönstret likartat. I sammanfattningar (Spektrum kemi 
och Kemi Lpo) finns kemihistoriska aspekter bara i Spektrum kemi (om än 
bara genom ett av 25 påståenden). I text på tonplatta (Kemi Lpo och Oktet-
ten) finns ingen anknytning alls till kemihistoria. Men i fördjupningsavsnitt 
återfinns flera kemihistoriska textavsnitt i både Spektrum kemi och Oktetten. 
I Spektrum kemi finns en text om Thomson, Rutherford och Bohr och deras 
upptäckter om atomens byggnad. En annan text berättar om vilka grundäm-
nen som fått namn med svensk anknytning. Inom sidorna Kemi i fokus får 
fem tänkare från olika tider, Empedokles, Demokritos, Aristoteles, Dalton 
och Bohr framträda med egna ”röster”. I Oktetten berättas i ett avsnitt under 
rubriken Extra om den ryske forskaren Mendelejev, ”fadern” till periodiska 
systemet. I Kemi Lpo finns ingen kemihistoria i direkt anslutning till det un-
dersökta kapitlet, men i slutet av boken finns en sida kallad Några milstolpar i 
kemins historia med korta notiser sorterade kronologiskt. Bland de fristående 
artiklarna i slutet av boken kallas en Fotografins historia. 

Naturvetenskapligt arbetssätt 
Även om fokus ligger på ämnen, begrepp och modeller behandlas i viss mån 
även hur kemister arbetar och tänker. Det görs något mer i Spektrum kemi 
än i övriga böcker. Denna aspekt framträder främst i brödtext, även om den 
i Spektrum kemi även syns i bildval. I samtliga böcker finns dock särskilda 
avsnitt om säkerhetsaspekter vid laborationer, samt förklaringar till varnings-
symboler. Om arbetshäften inkluderats i analysen hade resultatet sannolikt 
blivit ett annat. Det märks t.ex. genom att Kemi Lpo uppvisar ett avvikande 
mönster inom övriga textslag, i samband med instruktioner till lärar- och 
elevförsök. 
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Inledningar

I inledningar sägs nästan inget om naturvetenskapligt arbetssätt, men bilden 
av mannen med glaskolven i Kemi Lpo ger vissa ledtrådar om att kemiska 
försök kan kräva speciell utrustning. 

Rubriker

Utifrån rubrikerna märks ingen ambition att synliggöra kemisters arbets-
sätt. 

Brödtext

I brödtext finns däremot inslag om naturvetenskapligt arbetssätt. I samtliga 
böcker framgår att kemister ibland omprövat tidigare synsätt (Förr trodde man 
– idag vet vi). I Spektrum kemi framhävs detta starkast genom ett utrop: ”Tänk 
så fel de första kemisterna hade när de […].” Spektrum kemi kan kanske också 
sägas synliggöra att kemister letar efter mönster och att kemiska upptäckter 
kan ske slumpartat. Åtminstone sägs Mendelejev enligt brödtexten ha gjort sin 
”upptäckt” av det periodiska systemet ”plötsligt”. I ett annat avsnitt förklaras 
behovet av en term som atommassanummer, och dess beteckning u med att 
kemisterna förr inte hade någon aning om vad atomerna vägde, men att de 
kunde jämföra massan hos olika atomer. Texten demonstrerar också hur man 
med hjälp av atommassanummer beräknar formelmassan hos en molekyl eller 
en jonförening, men att man måste ta hänsyn till att isotoper väger olika mycket 
och att alla isotoper inte är lika vanliga. Det beskrivs också hur kunskap om 
atommassa kan användas praktiskt: ”Tänk dig att du ska tillverka natriumklo-
rid. Natrium har atommassan 23 u och klor 35,5 u. […]”. 

I Kemi Lpo framträder inga konkreta kemister, och vem man är framstår 
ibland som oklart, t.ex. i förklaringen till hur det periodiska systemet upp-
kommit. 

I Oktetten lyfter man fram en annan aspekt, nämligen att kemister arbetar 
utifrån modeller för att söka förklaringar. I Oktetten framskymtar också, om 
än vagt, att den modell som beskrivs i boken är förenklad: 

Man kan göra en enkel modell av atomen genom att föreställa sig att elektronerna 
placerar sig i olika elektronskal kring kärnan. Med hjälp av en sådan modell kan man 
förklara atomernas olika benägenheter att reagera med de atomer som ingår i ett annat 
ämne. (Oktetten 2003: 98)

Också i de övriga böckerna antyds ibland att beskrivningar är förenklade: 
”Lite förenklat man säga att de [skalen] har plats för åtta elektroner var.” 
(Spektrum kemi) och ”Tabellen på föregående sida ger endast en förenklad bild 
av gruppindelningen” (Kemi Lpo). Men det finns i de undersökta avsnittens 
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brödtexter knappast några uttryck för kemisters osäkerhet eller antaganden, 
utan brödtexterna förmedlar främst etablerade sanningar. 

Bild och bildtext

Anknytning till naturvetenskapligt arbetssätt har t.e.x den redan beskrivna bil-
den på Mendelejev vid sin pulpet i Spektrum kemi. I samma bok visas också 
en tecknad bild av en kvinna i färd med att göra anteckningar i ett block (Figur 
13). Framför sig har hon en våg som visar ”46 u”, och på vågen ligger större och 
mindre olikfärgade bollar, sammanfogade med varandra, troligen föreställande 
en molekyl av något slag. Av bildtexten framgår att bilden är avsedd att vara 
skämtsam: ”Riktigt så här går det inte till att väga atomer och molekyler”. Hur 
det faktiskt går till framgår dock inte. 

Figur 13. Kvinna vid våg.  
(Spektrum kemi 2006:305)

I Oktetten finns inga avbildade kemister, men en bild visar, enligt bildtexten, 
att om man lägger en remsa med grundämnesbeteckningar (ordnad efter 
massa) och ordnar dem så att ämnen med likartade egenskaper hamnar 
under varandra, så får man fram det periodiska systemet. Det ingår (som 
nämnts tidigare) också en tabell som visar hur man beräknar elektronernas 
antal i elektronskalen. 
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Uppgifter

I uppgifter är anknytningar till naturvetenskapligt arbetssätt få och återfinns 
främst under ”avancerade” uppgifter. I Oktetten är de något fler än i övriga 
och efterfrågas även på grundläggande nivå. Flera gäller färdighet att an-
vända det periodiska systemet. En liknande uppgift återfinns i Kemi Lpo 
och i Spektrum kemi. I Spektrum kemi kräver en uppgift också beräknings-
färdigheter: ”Du ska tillverka en mol metan. Hur många gram kol och väte 
behöver du?” 

Övriga textslag

Också i övriga textslag görs vissa anknytningar till naturvetenskapligt arbets-
sätt. Så görs t.ex. i fördjupningsavsnittet Kemi i fokus i Spektrum kemi. Där 
får fem tänkare från olika tider komma till tals i ett slags fingerade intervjuer 
eller scener och återge sin syn på vad världen egentligen består av och vilka 
bevis de lutar sig mot för sitt synsätt. I övrigt finns anknytning till natur-
vetenskapligt arbetssätt främst i Kemi Lpo, som är den enda som rymmer 
lärardemonstrationer och elevförsök inom kapitlet. Sådana återfinns i övriga 
böcker i särskilda häften. Dessa texter är utformade som instruktioner, t.ex. 
”Håll en bit natrium […]”, varpå följer frågor. Det ställs inga frågor eller hy-
poteser, med följd att syftet med demonstrationen inte framgår förrän efter 
försöket, då slutsatser kan dras. Det ger alltså föga ledtrådar till hur kemister 
arbetar. Däremot framgår att kemister måste tänka på säkerhet, t.ex. genom 
uppmaningar med delvis rödmålad text: ”Använd skyddsglasögon.” ”Försöket 
måste utföras i dragskåp. Brom och bromångor är giftiga och frätande.” Av 
elevförsök framgår att kemister gör systematiska jämförelser för att få fram 
resultat. 

Slutligen finns i samtliga läroböcker särskilda sidor som behandlar labo-
ratoriearbete och säkerhet. 

Naturvetenskaplig diskurs 
Även om aspekten Ämnen, begrepp och modeller dominerar finns inslag om 
naturvetenskaplig diskurs. Jämförelsen nedan visar att det i samliga under-
sökta avsnitt dock finns ganska lite information om hur man uttrycker sig 
i naturvetenskapliga sammanhang, men att det görs något mer i Oktetten, 
tätt följd av Kemi Lpo, och något mindre i Spektrum kemi. Främst tar man 
upp det kemiska formelspråket. Information om detta ges företrädesvis i 
brödtext och i någon mån i bilder. I uppgifter efterfrågas också färdigheter 
att skriva formler. Men inte i något av avsnitten ser man spår av den svenska 
kursplanens betoning på att utveckla elevernas argumenterande förmåga i 
etiska eller estetiska frågor. Det finns inom avsnitten inga argumenterande 
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texter, som skulle kunna utgöra förebilder, och bland uppgifterna uppmanas 
inte till argumentation.11

Inledningar

I de undersökta avsnittens inledningar finns en metaspråklig kommentar 
om naturvetenskaplig diskurs endast i Oktetten. Av den framgår att läsaren 
förväntas bli förtrogen med vissa begrepp. Att behärska terminologin lyfts 
alltså här fram som viktigt. 

Rubriker

Att terminologi är viktigt förmedlas i rubriker endast indirekt, genom att 
flera rubriker utgörs just av termer, t.ex. Atomnummer, Periodiska systemet, 
Perioder och grupper samt Jonföreningar. Sådana rubriker finns inte bara i 
Oktetten utan också i de andra två böckerna. 

Brödtext

I brödtext lyfts vissa termer fram genom kursiveringar eller fetstil. De kan 
också framträda metaspråkligt genom utryck som man säger att, de kallas 
eller genom förkortningen s.k. I Oktetten förekommer också vid ett tillfälle 
att ord i allmänspråket kan ha en annan vetenskaplig betydelse. När ordet 
salt aktualiseras sägs: ”I kemi är salt en benämning också på andra ämnen än 
koksalt” (Oktetten 2003: 113). Däremot kommenteras inte att skal och hölje 
används synonymt, vilken skulle kunna vålla läsaren problem (jfr Norén & 
Häggquist 2006). I Spektrum kemi återfinns på ett ställe en metakommentar 
om svårigheten att utforma definitioner: ”Det är svårt att säga precis vad elek-
triska laddningar är. Men vi kan lätt beskriva hur olika laddningar påverkar 
varandra” (Spektrum kemi 2006:289).

Metakommentarer om det naturvetenskapliga språket ges annars främst 
i samband med beteckningar och formler. I samtliga böcker anges hur man 
betecknar joner med olika laddningar, t.ex. Cl-, Mg2+. I Kemi Lpo anges också 
att atomnumret brukar placeras ”nere tillvänster om det kemiska tecknet” 
(2006:15) I Spektrum kemi kommenteras hur negativa joner benämns: ”När 
vi ska säga namnet på en negativ jon lägger vi till ändelsen ’-id’ på grundäm-
nets namn. Kloratomen har alltså blivit en kloridjon” (2006:298).

Bild och bildtext

Kemispråket synliggörs även i bilder och bildtexter, oftast i anslutning till 
brödtext. I Spektrum kemi anges att atomnumret i periodiska systemet pla-

11. Min analys omfattar i övrigt inte typen av uppgifter som ges. Men hur uppgifter knyter 
an till utveckling av läsestrategier diskuteras i bl.a. Skjelbred 2009 utifrån norska läroböcker 
i naturkunskap. 
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ceras till vänster ovanför den kemiska beteckningen, och detta visas också på 
bild. I Kemi Lpo sägs däremot i brödtext och bild att placering brukar vara 
nere till vänster. I Oktetten kommenteras inte placeringen inom kapitlet, men 
i slutet av boken där periodiska systemet också återges sägs i teckenförkla-
ringen att placeringen är ovanför den kemiska beteckningen. Var atomnum-
mer/ordningstal placeras verkar alltså vara godtyckligt och kan variera från 
det ena periodiska systemet till det andra. Denna möjlighet till variation 
nämns däremot inte! I Oktetten beskrivs i bild och bildtext också var man 
placerar siffra och plustecken när man anger en jon. Inom en av Oktettens bil-
der presenteras dessutom en reaktionsformel, som beskriver samma förlopp 
på mikronivå som illustreras på makronivå: utgångsläget är en bit natrium 
och en e-kolv innehållande klorgas. När korken lyfts av strömmar gas ut och 
natriumbiten ersätts med en större bit natriumklorid (Se figur 4).

Hur de siffror som ingår i formeln kan förklaras sägs dock inte, varken i 
bildtext eller i brödtext. Kanske ska formeln därför tolkas som ”överkurs”? I 
de övriga två böckerna visas inga reaktionsformler alls, inom de undersökta 
avsnitten. 

Det finns i de undersökta avsnittens bröd- eller bildtext nästan inga kom-
mentarer om hur man brukar rita modeller, t.ex. av atomen, eller vad färgerna 
står för.12 Det är anmärkningsvärt, inte minst för att atomerna återges med 
olika färg i olika böcker och ibland även inom samma bok. I Spektrum kemi 
har t.ex. heliumprotonen i en bild ett gult hölje (2006:288), och i en annan 
bild (2006:292) ett grått. Och det förklaras inte varför väteprotonen har ett 
grått hölje (2006:296), kolprotonen ett mörkgrått (2006:297) och klorpro-
tonen (2006:298) ett grönt. Atomkärnan är dock konsekvent rödrosa och 
elektronerna lilafärgade. I Kemi Lpo återges atomer som genomskinliga på 
grön tonplatta med gulfärgade tunna skal. Protoner är röda och elektroner 
är blå. I en av bildtexterna anges och kommenteras ett alternativt sätt att rita 
atomkärnan, nämligen som en röd boll, där antalet protoner markeras med 
siffror och ett plustecken. Detta alternativ används även i Spektrum kemi, 
men utan kommentar om det. I Oktetten är höljet ljusblått, protoner är röda, 
neutroner vita och elektroner mörkblå (se Danielsson, 2011 för utförligare 
beskrivning av vilka krav modellerna ställer på läsaren). 

Uppgifter

Däremot framgår av uppgifter att det är viktigt att behärska det typiska kemi-
språket. I samtliga böcker finns inom de undersökta avsnitten uppgifter som 
efterfrågar kemiska beteckningar för grundämnen och/eller deras joner. Upp-
gifterna kräver också förmåga att tolka eller skriva formler för enkla jonfören-

12. I kemi Lpo görs dock en kommentar inom vad jag fört till bildtext. 
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ingar och molekylföreningar. I Kemi Lpo och Oktetten ställs eleverna också 
inför lite svårare uppgifter. I Kemi Lpo efterfrågas även (under avancerade 
uppgifter) reaktionsformler, och eleverna förväntas också att med en enkel 
figur kunna visa hur bindningarna sker i en vattenmolekyl. I Oktetten är 
kraven (på grundnivå) att kunna tolka reaktionsformler. Vidare uppmanas 
eleverna att rita modeller av atomer och hur de övergår till joner. 

De kommunikativa förmågor som i övrigt krävs är ofta att ange, ge exempel 
på, nämna. Det förekommer även berätta, beskriva och förklara (men om det 
ska ske muntligt eller skriftligt framgår inte alltid). Någon argumentation 
avkrävs inte. Endast en uppgift av samtliga kräver explicit en längre sam-
manhängande text, och då gäller det den narrativa framställningsformen och 
ett kreativt skapande: ”Föreställ dig att du är en kloridjon (Cl-) i en NaCl-
kristall. Berätta vad som händer runt om dig då du hamnar i vatten” (Ok-
tetten 2003:117). Uppgifterna uppmuntrar alltså inte till att eleverna själva 
producerar texter av mer typiskt naturvetenskapligt slag. I det hänseendet är 
resultatet i linje med dem som Maagerø och Skjelbred (2010a) funnit. 

Övriga textslag

I övriga textslag är inslag av metaspråk om naturvetenskaplig diskurs fåtaliga 
eller inga alls. 

Sammanfattning av jämförelse av innehållsaspekter
Jämförelsen har gällt två svenska böcker, Spektrum kemi och Kemi Lpo samt 
en finlandssvensk, Oktetten, i avsnitt som behandlar det periodiska systemet 
och kemiska bindningar. Avsnitten har studerats utifrån fem innehållsaspekt-
er: Omvärldsanknytning, Kemihistoria, Ämnen, begrepp och modeller, Na-
turvetenskapligt arbetssätt och Naturvetenskaplig diskurs. 

Jämförelsen visar på små, men ändå klart urskiljbara, skillnader mellan 
böckerna. Mest avvikande är svenska Spektrum kemi, som i högre utsträck-
ning lägger vikt vid övergripande sammanhang, dels i form av många om-
världsanknytningar, dels genom något mer kemihistoria. Svenska Kemi Lpo 
och finska Oktetten har i stället mer fokus på ämnen, begrepp och model-
ler samt på det specifika kemispråket i form av beteckningar och formler. 
Vad gäller den sistnämnda aspekten är den starkast framhävd i Oktetten. 
Antagandet att de svenska böckerna skulle skilja sig från den finska (fin-
landssvenska) har alltså visat sig felaktigt. Visserligen kan skillnaden mellan 
Spektrum kemi och Oktetten förklaras med svenska och finska kursplaner. 
Men skillnaden mellan de svenska Spektrum kemi och Kemi Lpo visar att 
det inte är fråga om någon generell skillnad. 
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Den grafiska utformningen 
Jämförelsen och analyserna av böckerna väcker också frågor om hur de olika 
textslagen samspelar med varandra och hur den grafiska utformningen kan 
tänkas påverka läsningen. Någon systematisk jämförelse görs dock inte här, 
utan jag nöjer mig med några iakttagelser och reflektioner, delvis i anslutning 
till de iakttagelser jag gjort ovan. 

Analysen har t.ex. visat att bilderna i Spektrum kemi (åtminstone om 
vi bortser från fördjupningstext) i högre utsträckning anknyter till övergri-
pande sammanhang än i övriga böcker. Bilderna kan delvis ha syftet att lätta 
upp innehållet, och en liknande ambition verkar ligga bakom den grafiska 
utformningen. Spektrum kemi har luftiga sidor, och bilder placeras gärna i 
marginalen, antingen till vänster eller till höger om brödtexten, men det hän-
der också att brödtexten ”ger plats” åt bilden genom att raderna anpassas efter 
bildens form. Särskilt de sammanhangsskapande bilderna är också stora och 
blickfångande. På vissa sidor upptar bilderna större utrymme än verbaltext. 
Sidorna inbjuder på så vis till en ganska fri läsordning, se Figur 8. 

Till det luftiga intrycket bidrar också att brödtextens rader är maximalt 
68 tecken långa vilket får räknas som läsvänligt. Idealet är enligt Hellmark 
(2000:31) en radlängd på 55-65 tecken.

Också i Oktetten är grafiken luftig, (utom inom fördjupningstext märkt 
Extra, där radavståndet är mindre och de sammanhängande textsjoken läng-
re). Texten är satt i två spalter, vilket ger ganska få tecken per rad. Flertalet 
bilder är placerade fristående från brödtexten, men vissa bilder tillåts avbryta 
texten, vilket starkare bestämmer läsordning. Även för de fristående bilderna 
tycks dock huvudprincipen för placeringen vara ”närhet” till innehållet i 
brödtexten (se Figur 4). I övrigt är bildbruket mer i linje med den typiskt 
naturvetenskapliga diskursen genom att bilderna nästan uteslutande är in-
omvetenskapliga. En av dem utgörs av en tabell. 

Även i Kemi Lpo dominerar inomvetenskapliga bilder, men inte fullt så 
starkt som i Oktetten. Typiskt för Kemi Lpo är att sidorna är mer kompakta. 
De olika textslagen är tätt placerade och raderna kan rymma över ett hundra 
tecken. Många rader är dock kortare eftersom bilder gärna placeras till höger 
om brödtext. Verbaltext till vänster och bild till höger tycks vara huvud-
principen (Figur 14). Texten inbjuder till en läsordning, där man först läser 
verbaltext och sedan får konkretiserande stöd genom bilder. 

I vad mån en fri eller signalerad läsordning är att föredra kan diskuteras. 
Den fria kan tänkas väcka fler funderingar och associationer, men å andra 
sidan kan kanske en klart signalerad läsordning underlätta processandet av 
ett svårt innehåll (jfr Holsanova & Nord, 2010). 
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Figur 14. Grafisk formgivning i Kemi Lpo. (Kemi Lpo 2006:18)

Analysen av böckerna visar också att olika textslag placerade nära varandra 
förmedlar samma eller likartat innehåll. Det borde underlätta för eleverna 
att urskilja vad författaren sett som viktig kunskap och skulle kunna ses som 
ett stöd, särskilt för svaga läsare (jfr Hannus & Hyönä, 1999). Men det kan 
förstås också leda till att eleverna inte läser alla textslagen. Enligt Melin (1995) 
börjar flertalet elever med rubriker, fortsätter till brödtext och faktarutor 
och först därefter studerar de bilderna. Att elever gärna hoppar över bilder 
framkommer också i Maagerø och Skjelbred (2010a:45f). Man kan fundera 
på om en alternativ design skulle inbjuda till ett mer aktivt bruk av läroboken 
i klassrumssituationen, eller om en sådan snarare skulle skapa förvirring och 
försvåra än mer för svaga läsare. 

Även utformningen av rubriker kan diskuteras. I Spektrum kemi har fler-
talet rubriker formen av påståenden, t.ex. ”Atomen består av små delar”. Dessa 
påståenden sammanfattar innehållet i kommande text och utgör därmed s.k. 
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makropropositioner (Kintsch & van Dijk, 1978, van Dijk & Kintsch, 1983). 
Inledande makropropositioner har visat sig kunna underlätta för elever att 
läsa och förstå textavsnitt (Williams, 1986) och det torde gälla även rubriker. 
Rubriker i Spektrum kemi verkar alltså underlätta för eleverna. I Oktetten och 
Kemi Lpo dominerar den traditionella rubriken i form av en nominalfras, 
t.ex. Perioder och grupper. De signalerar struktur och förbereder innehållet. 
Men det förekommer också enstaka frågeformade rubriker, kanske avsedda 
att väcka intresse. Utmärkande för Kemi Lpo är att rubrikerna är förhållan-
devis fler än i de andra böckerna. Inom de fem första sidorna återfinns 22 
rubriker mot 14 i Spektrum kemi och bara 7 i Oktetten. Den skillnaden hör 
samman med att texten i Kemi Lpo är mer klassificerande (se ovan under 
Ämnen, begrepp och modeller). 

Viss skillnad mellan böckerna framträder också ifråga om markeringen av 
olika textslag. I Spektrum kemi är de olika textslagen väl skilda från varandra, 
och det framgår vilken funktion de har. Även i Oktetten särskiljs tydligt olika 
textslag, men det sägs t.ex. inte explicit hur t.ex. text på tonplatta ska tolkas. 
Grön tonplatta verkar användas för viktigt innehåll, text på blå tonplatta 
har rubriken Visste du? och inom extratext förekommer ljusgul tonplatta. I 
Kemi Lpo är den grafiska utformningen än svårare att genomskåda. Huvud-
rubriken är satt på grön platta. Den färgen används också för definitioner 
på inledningssidan, medan en gul platta är underlaget för exempel på olika 
joner. Vissa bilder (modeller av atomer) finns på grön platta (samma nyans) 
och är inramande av en blå linje som också omfattar bildtext och ”vanlig” 
text på vit botten. Andra liknande bilder har enbart grön platta och kortare 
bildtexter direkt på gröna plattan. En bild av en natriumkloridkristall är satt 
på grå platta. Övriga bilder ligger direkt på boksidan. Sammanfattningen står 
för sig själv på ljusgrön platta. Den gröna färgen används alltså i flera olika 
sammanhang, vilket gör dess funktion oklar, liksom variationen ifråga om 
linjer kring bilder och bildtexter. Vad som ska förstås som brödtext är heller 
inte lätt att avgöra. Till det kommer att fetstil används dels för att framhäva 
termer, dels för att uttrycka emfas: 

Atomerna har slagit sig samman och bildat molekyler. För att visa hur detta går till tar 
vi väte som exempel. En väteatom har endast en elektron. (Kemi Lpo 2006:18)

Brödtextens språkliga utformning 
Jämförelsen och analysen nedan av brödtextens språkliga utformning visar, 
intressant nog, på stora likheter med resultatet av innehållsanalysen. Spek-
trum kemi avviker även i detta avseende från Kemi Lpo och Oktetten. Spek-
trum kemi kännetecknas av en mer verbal och personlig stil, medan Kemi 
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Lpo och Oktetten är mer snarlika varandra och uppvisar en mer nominal 
och koncentrerad stil.

Som redan visats i innehållsanalysen dominerar beskrivande och förkla-
rande framställningsformer i de undersökta avsnittens brödtexter. Böckerna 
följer alltså i det avseendet gängse mönster. I samtliga förekommer korta 
inslag av berättande text, mest uttalat i Spektrum kemi. Dessa avsnitt gäller 
dock kemihistoria och berättandet fyller alltså en naturlig roll. Några fantasi-
berättelser av det slaget som Martin (1998a) kritiserar förekommer inte, även 
om berättelsen om Mendelejev i stort följer den typiska narrativens form. 

Av analyserna har också framgått att brödtexterna är rika på termer och 
beteckningar. Men hur utförligt och mångordigt introduktionen av termer 
sker varierar. I Spektrum kemi beskrivs atomskal, förutom i bild, med hjälp 
av en liknelse, och det används flera kontrasterande och framhävande ord, 
som inte, utan och fast. Stilen kan upplevas som populärvetenskaplig: 

Elektronerna rör sig inte slumpmässigt utan går i olika banor runt atomkärran. Ba-
norna kallas för elektronskal. Ett elektronskal ligger runt atomkärnan ungefär som ett 
nötskal runt en nötkärna. Fast i en atom finns det oftast flera skal utanpå varandra. 
(Spektrum kemi 2006:292)

I Kemi Lpo, som också ger beledsagande bild, är beskrivningen mycket kort-
fattad, (men av föregående stycke har det framgått att elektroner kretsar kring 
en kärna): 

Elektronerna i en atom kan kretsa i olika banor. Man säger att elektronerna finns i 
olika skal. (Kemi Lpo 2006:15)

I Oktetten, även den med belysande bilder, är texten mer mångordig och har 
längre meningar. Men beskrivningen skiljer sig något innehållsligt genom 
påpekandet att beskrivningen gäller en modell, och vad den modellen kan 
förklara:

Man kan göra en enkel modell av atomen genom att föreställa sig att elektronerna 
placerar sig i olika elektronskal kring kärnan. Med hjälp av en sådan modell kan man 
förklara atomernas olika benägenheter att reagera med de atomer som ingår i ett 
annat ämne. (Oktetten 2003:98) 

Oktettens text kan sägas ställa högre krav på läsförståelse men samtidigt 
ger den en möjlighet till en fördjupad förståelse genom att poängen med att 
föreställa sig och rita ut atomskal tydliggörs (jfr under Naturvetenskapligt 
arbetssätt). 

De korta citaten ovan antyder även vissa stilskillnader. Sådana framkom-
mer också av mina kvantitativa analyser av de undersökta texternas ca 1000 
första ord. 
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Sett till nominalfraser ter sig Spektrum kemi enklast. Den längsta nomi-
nalfrasen (understruken nedan) består av åtta ord med huvudordet ämne, 
som följs av en efterställd bestämning i form av en relativ bisats, en konstruk-
tion som är vanlig också i talspråk: ”Ett grundämne är ett ämne som bara 
innehåller ett enda atomslag”. Fraser längre än tre ord utgör inte mer än 11 % 
av samtliga nominalfraser. 

I Kemi Lpo utgör däremot den längsta nominalfrasen 16 ord: ”Ämnen 
som har likartade kemiska egenskaper och som har lika många elektroner 
i sitt yttersta skal tillhör samma grupp”. I den har huvudordet ämnen två 
samordnade efterställda bisatser, och den långa nominalfrasen kommer dess-
utom först i meningen. Det gör meningen vänstertung, något som brukar 
räknas som mer svårprocessat. En annan vänstertung mening är: ”Ofta har 
de grundämnen som tillhör samma grupp i det periodiska systemet många 
gemensamma egenskaper”. I den meningen utgörs subjektet av den första 
och längsta nominalfrasen, de grundämnen som tillhör samma grupp i det 
periodiska systemet, och på detta följer direkt objektet, många gemensamma 
egenskaper. Meningen består alltså nästan enbart av komplexa nominalfraser. 
Inte oväntat är andelen nominalfraser längre än tre ord högre i Kemi Lpo. 
De uppgår till 21 % av samtliga. 

I Oktetten är den längsta nominalfrasen 14 ord: ”Med hjälp av en sådan 
modell kan man förklara atomernas olika benägenheter att reagera med 
de atomer som ingår i ett annat ämne” (Oktetten 2003:98). Den frasen är 
komplicerad genom att det ganska abstrakta huvudordet benägenheter först 
föregås av en framförställd bestämning, atomernas olika, och sedan följs av 
en efterställd infinitivfras, som i sig rymmer en relativ bisats. Nominalfraser 
längre än tre ord utgör här 19 % av samtliga. 

Liknande mönster framträder om man ser till nominaliseringar. I Spek-
trum kemi återfinns bara tre nominaliseringar på ca 1000 ord, nämligen 
hastighet, laddningar och föreningar, varav de två sistnämnda utgör termer 
och därför är svåra att undvika. I Kemi Lpo är nominaliseringarna betydligt 
fler, fjorton på samma textmängd. Också här utgörs flera av termer, såsom 
reaktion, förening, bindning och, laddning. Flera nominaliseringar ingår i sam-
mansättningar, vilket leder till långa ord, även om flera av dem är förhållandevis 
vanliga i allmänspråket, t.ex. samverkan, gruppindelning, uppdelning, uppbygg-
nad, användning och tillstånd. I Oktetten är nominaliseringarna tio till antalet. 
Fyra av dem kan hänföras till termer: aggregationstillstånd, ordningstal, reak-
tion, laddningar. Av de övriga finns några ord som kanske är mer ovanliga som 
benägenhet, betraktande, beteende. Som helhet är nominaliseringar färre än 
vad man kunde ha förväntat, med hänsyn till att bl.a. Schleppegrell (2004) ser 
förekomsten av just sådana som det mest utmärkande draget i naturvetenskap-
liga texter. Men nominaliseringar tycks få även i norska naturkunskapsböcker 
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(Maagerø & Skjelbred, 2010a: 94) och förklaringar kan dels ligga i anpassning 
till yngre läsare, dels i att vetenskapliga texter på engelska generellt sett uppvisar 
en högre andel nominaliseringar än motsvarande texter på nordiska språk, där 
i stället sammansättningar är vanliga.

Som redan antytts uppvisar texterna en ganska hög andel sammansätt-
ningar, och sådana vållar många elever problem (Maagerø & Skjelbred, 
2010b). Flertalet är sammansatta substantiv vilket även stämmer med re-
sultaten hos Maagerø och Skjelbred (2010a:83). Sådana uppgår i Spektrum 
kemi till 83 (7,5 %), i Kemi Lpo till 91 (8,8 %) och i Oktetten till 92 (9,1) 
%. Även i detta avseende ter sig Spektrum kemi alltså något enklare. Det är 
dock värt att notera att vissa sammansättningar återkommer gång på gång. I 
Oktetten utgör t.ex. ordet grundämne 35 av de 92 sammansatta substantiven! 
Även i de andra böckerna återanvänds många sammansatta ord. I Spektrum 
kemi står ordet atomslag för 22 av de 83 beläggen. I Kemi Lpo introduceras 
ordet valenselektroner i en rubrik och används sedan fem gånger inom fyra 
meningar. Att termerna återanvänds kan återspegla en ambition att skapa 
tydliga innehållsliga samband, vilket jag återkommer till nedan. 

En jämförelse av andelen substantiv överhuvudtaget visar liknande fördel-
ning som ovan. Spektrum kemi har med 24 %, en ganska låg andel. Kemi Lpo 
och Oktetten är mer substantivtäta, med 29–30 % substantiv. De uppvisar i 
detta avseende samma stil som svenska grundskoleböcker i fysik från 1970-
talet, där andelen var 27–30 % (Danielsson, 1975). 

Men skillnader kan utläsas även utifrån andra ordklasser. En jämförelse 
av långa ord (som alltså upptar även andra sammansättningar än substantiv) 
visar likartad fördelning. Spektrum kemi har lägst andel (21 %), medan Kemi 
Lpo och Oktetten ligger likartat något högre med 25 respektive 26 %. Denna 
skillnad framträder också ifråga om överlånga ord (på minst 14 bokstäver). 
Till de ord i Spektrum kemi som nog är svårast att avkoda hör långa sam-
mansättningar som valenselektroner och molekylbindning. I Kemi Lpo kan 
alkalimetaller, fluorföreningar, ädelgasstruktur, elektronparbindning tänkas 
bjuda läsmotstånd, och i Oktetten finns ord som nog både avkodningsmäs-
sigt och semantiskt är svårforcerade, såsom elektronoktett, oktettstruktur och 
aggregationstillstånd. Eftersom svaga läsare (eller läsare med annat första-
språk än skolans) gärna värjer sig inför långa ord ter sig Spektrum kemi 
enklast, även om långa ord i sig är ett väl förenklat mått. 

Den mindre koncentrerade stilen i Spektrum kemi syns också i att andelen 
s-passiver (som kallas, används, fylls etc.) är något lägre, med 0,9 % mot 1,5 % 
i Kemi Lpo och 1,4 % i Oktetten. 

Sammantaget framstår alltså svenska Spektrum kemi syntaktiskt enklare 
och mer verbal, medan svenska Kemi Lpo och finska Oktetten ter sig mer 
nominala och koncentrerade. 
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Som redan noterats är en del sammansättningar återkommande, och även 
den ganska höga andelen substantiv låter ana att substantiven överlag nog 
hellre återanvänds än ersätts med pronomen. Det innebär tydliga innehålls-
liga samband (starka s.k. referensbindningar), men starka bindningar kan 
också leda till att texten uppfattas som omständlig. Upprepningen av ordet 
grundämnen i följande formulering: grundämnen i grundämnenas periodiska 
system får ses som övertydlig, särskilt som det periodiska systemet redan 
beskrivits som en indelning av grundämnena.

Onödig upprepning av ord kan till och med bli vilseledande. I ett stycke 
(nedan) är både förekomsten av och upprepningen av frasen i det yttersta 
skalet överflödig. Oktettstruktur innebär nämligen (enligt den definition som 
getts tidigare) att atomen har åtta elektroner i det yttersta elektronskalet. 
Enbart ordet oktettstruktur är alltså fullt tillräckligt. 

Grundämnena i huvudgrupp 17 har sju ytterelektroner, så de behöver bara en elektron 
till för att få oktettstruktur i det yttersta skalet. Grundämnena i grupp 1 har en yt-
terelektron, som de lätt ger bort så det bildas en jon med oktettstruktur i det yttersta 
skalet. (Oktetten 2003:104)

Kanske är tillägget i det yttersta skalet ovan tänkt att påminna läsaren om 
att oktettstruktur handlar om det yttersta skalet, men tillägget kan kanske 
också få läsaren att fundera på om man faktiskt talar om oktettstruktur i de 
inre skalen.
Men citatet ovan visar också exempel på en inkonsekvent referensbindning 
och användning av termer. I första meningen omtalas huvudgrupp 17, men 
i andra meningen omtalas grupp 1, trots att även grupp 1 är en huvudgrupp. 
Eftersom det också talats om undergrupper hade en upprepning av huvud-
grupp här varit tydligare. 

Men svårast för elever är nog textställen där korrekta slutsatser faktiskt 
inte kan dras utifrån det som står i texten. Mellanliggande innehållsliga led 
saknas. Vid t.ex. beskrivningen av valenselektroner nedan ges i första mening 
en definition, och enligt den borde ädelgaser ha åtta valenselektroner. Men 
av sista meningen framgår att ädelgaser inte har några valenselektroner alls. 
Då det inte ges någon förklaring framstår den sista meningen som svårbe-
griplig. 

De elektroner som finns i atomens yttersta skal kallas valenselektroner. Ämnen som 
har ett litet antal valenselektroner uppnår ädelgasstruktur genom att avge sina va-
lenselektroner. De ämnen som har många valenselektroner uppnår ädelgasstruktur 
genom att ta upp så många elektroner att det yttersta skalet blir fullt. Eftersom ädel-
gaserna redan har sitt yttersta skal fullt, har de inte några valenselektroner. (Kemi 
Lpo, 2006:18) 
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I Spektrum kemi (2006:303) märks innehållsluckor vid beskrivningen av 
metallbindning. Det framgår att varje metallatom i en metall släpper från sig 
sina valenselektroner till ett gemensamt elektronhav. Men det förklaras inte 
hur detta går ihop med tidigare beskrivning av hur metaller lämnar ifrån sig 
sina elektroner i ytterskalet till andra grundämnen. 

I Oktetten (2003:112) är det svårt att finna samband mellan jonbindning 
och kristallin struktur. Enligt beskrivningen av jonbindning borde en positiv 
och en negativ jon kunna bilda en oladdad enhet. Därför framstår det som 
obegripligt varför joner packas till just regelbundna strukturer, s.k. kristaller. 
Även i den här texten saknas alltså förklarande mellanled. 

Att förklaringar ibland saknas kan bero på att de ansetts alltför kompli-
cerade för nybörjarnivå. Men en kommentar om detta kunde behövas, inte 
minst för svaga läsare som kanske annars lägger skulden på sig själva för att 
de inte förstår.

Skillnader mellan böckerna märks inte bara utifrån axeln nominal eller 
verbal stil utifrån också utifrån personlig eller opersonlig stil. Den skillnaden 
framträder tydligt i bruket av pronomen. I Kemi Lpo och Oktetten används 
ganska ofta opersonligt pronomen, man. Bakom uttryck som man säger, 
man delar in, man använder döljer sig ibland kemister, ibland anställda inom 
industrier och ibland människor i allmänhet. I Spektrum kemi förekommer 
däremot inga man. Där används i stället konkreta ord som kemister eller ett 
mer allmänt men personligare vi. Bakom ordet vi kan det dock finnas olika 
deltagare. Vi kan betyda vi författare till denna bok: ”Här i boken är vi noga 
med […].” Vi kan också betyda vi kemister eller vi som är insatta i kemi, 
som i ”vi säger att […]” och ”Kan vi förklara ädelgasernas egenskaper med 
hjälp av elektronskalen?” I andra meningar innefattas människor i allmänhet, 
t.ex. ”Runt omkring oss har vi […].” Slutligen kan vi innebära vi författare 
och ni läsare tillsammans, t.ex. ”om vi tittar i det periodiska systemet […].” 
De olika betydelserna av ordet vi kan leda till oklarheter, t.ex. vid följande 
mening: ”Varje gång vi ritar en bindning som ett streck mellan två atomer 
betyder det […]”. Läsaren kan här undra om författarna beskriver en allmän 
konvention eller sitt eget system. Men klart är att stilen blir mer personlig 
med det ganska rika bruket av vi. 

Ordet vi används i Spektrum kemi också för att guida läsaren genom tex-
ten, vilket bidrar till en populärvetenskaplig stil, t.ex. ”Vi kan ta väteatomen 
som exempel […]”, ”Om vi fortsätter neråt i gruppen […]”. Enstaka sådana 
vi förekommer även i Kemi Lpo men däremot inte i Oktetten. Vid en av vi-
förekomsterna i Kemi Lpo skymtar det fram en fostran av läsarna: ”För att 
förstå vad som verkligen sker vid kemiska reaktioner måste vi lära oss mer 
om atomerna.” 
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I Spektrum kemi och Oktetten används också personliga uttryckssätt ge-
nom du-tilltal, men förekomsterna är få och ger inga tydliga utslag. Någon 
större skillnad framträder heller inte i valet av meningstyper. Visserligen är 
det bara Spektrum kemi som frågan som meningstyp används, men den finns 
bara på ett ställe inom de ca 1000 orden. Uppmaningar i form av imperativer 
förekommer inte alls. 

Sammantaget visar också jämförelsen av personlig eller opersonlig stil att 
svenska Kemi Lpo och finska Oktetten med sin mer opersonliga stil ligger 
närmare den typiskt vetenskapliga stilen än den svenska Spektrum Kemi, 
som har mer av s.k. röst. 

Sammanfattning och diskussion
I den här studien har jag jämfört tre kemiböcker både vad gäller innehåll och 
utformning. Innehållet i samtliga textslag (inledningstext, rubriker, bröd-
text, bilder och bildtext, uppgifter och övriga textslag) har undersökts utifrån 
de fem aspekter jag urskiljt i de svenska och finska kursplanerna, nämligen 
Ämnen, begrepp och modeller, Omvärldsanknytning, Kemihistoria, Natur-
vetenskapligt arbetssätt och Naturvetenskaplig diskurs. Jämförelsen mellan 
böckerna visar att tonvikten vid olika aspekter skiljer sig åt mellan böckerna, 
men att gränslinjen inte som förväntat går mellan de svenska och den finska 
(finlandssvenska) boken. Visserligen kan skillnader mellan svenska Spek-
trum kemi och den finska (finlandssvenska) Oktetten hänföras till skilda 
kursplaner, men den andra svenska boken, Kemi Lpo, är mera lik Oktetten 
än svenska Spektrum kemi.

Spektrum kemi följer alltså den svenska kursplanen tydligare vad gäller 
vikt vid övergripande sammanhang i form av omvärldsanknytningar och 
kemihistoriska aspekter. Och Oktetten lägger i enlighet med finska läropla-
nen förhållandevis starkare fokus på Ämnen, begrepp och modeller samt 
på det kemiska formelspråket. Men även svenska Kemi Lpo har alltså stark 
inriktning mot sistnämnda aspekter och jämförelsen visar att de största skill-
naderna mellan böckerna finns inom Sverige. 

Intressant nog pekar jämförelsen av brödtextens språkliga utformning i 
samma riktning. Den svenska Spektrum kemi uppvisar en mer verbal och 
populärvetenskaplig stil med enklare syntax, medan de båda andra har ett 
mer traditionellt koncentrerat och opersonligt språk. En mera traditionell 
inomvetenskaplig uppläggning går alltså hand i hand med en mer traditio-
nell utformning. I stort samspelar resultaten också med jämförelsen av den 
grafiska utformningen. Spektrum kemi kan sägas vara mer läsartillvänd med 
”luftiga” sidor och tydliga samband mellan brödtext och bilder. I Kemi Lpo är 
sidorna däremot ”kompakta”, och mellan brödtext och bilder är kopplingar 
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ibland implicita. Oktetten intar här en mellanställning med ganska luftiga 
sidor, men med ibland oklara kopplingar mellan brödtext och bilder. 

Resultaten aktualiserar frågan om vilken bok som verkar ”bäst”, men den 
frågan kan egentligen bara besvaras utifrån hur innehållet fördjupas eller 
kompletteras i klassrummet och hur boken med dess olika textslag hanteras 
(jfr Selander, 2006:15). En viss utformning är heller inte idealisk för alla 
elever, eftersom de kan behöva olika utmaningar. Mcnamara et. al (1996) 
visar t.ex. hur olika bakgrundskunskap kan inverka på elevernas förmåga att 
göra inferenser, dvs. kopplingar mellan olika företeelser i texterna. Men det 
faktum att böckerna lägger olika tonvikt på de olika aspekterna kan vara skäl 
nog för resonemang i klassrummet om hur läroboken speglar kursplanen. 
Och resultatet att texterna bitvis är både svårbegripliga och svårtillgängliga 
bör rimligen leda till att texterna (såväl bilder som verbaltext) bearbetas i 
klassrummet. 

Hur textbearbetande samtal kan föras och organiseras finns det många 
förslag på, och flera modeller har också utvärderats genom jämförelser med 
andra. En känd modell, utvecklad av Beck et al. (1997), kallas Questioning 
the author. Den inriktas bl.a. mot att eleverna ska upptäcka att det finns en 
författare till texten, vars åsikter eller uttrycksförmåga kan ifrågasättas. Syftet 
är att eleverna ska lära sig läsa reflekterande och kritiskt. Reichenberg, som 
prövat och utvärderat modellen i svenska skolor, beskriver den bl.a. i Vägar 
till läsförståelse (2008). 

En annan modell är utvecklad inom den australiensiska genreskolan på 
grundval av Hallidays systemisk-funktionella grammatik. Enligt den ska lära-
ren ge metakunskaper om genredrag och bl.a. visa eleverna hur t.ex. en kon-
centrerad och kanske abstrakt stil kan lösas upp och lättare förstås. (Se t.ex. 
Martin & Rose, 2005; Rose, 2005; Fang & Schleppegrell, 2008). Läraren ska 
alltså tillsammans med eleverna läsa texter och resonera om utformningen 
i syfte att eleverna ska känna igen typiska mönster och sedan kunna hantera 
dem i individuell läsning, och även kunna använda dem i egen skriftproduk-
tion. Denna modell har vuxit fram i mångkulturella miljöer och bidragit till 
synsättet att ämneskunskaper och språkinlärning måste gå hand i hand. 

Det finns också modeller som tillvaratar och utvecklar tidigare. I boken De 
mangfoldige realfagtekstene av Maagerø och Skjelbred (2010a) ges t.ex. förslag 
på textsamtal, som inriktas både mot att utveckla elevers metakognition, 
deras text- och genrekunskaper samt förmåga att variera sina lässtrategier. 
Men mest spännande och utmanande är det kanske att tillsammans med egna 
elever hitta vägar till utvecklande textsamtal. 
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Kemikemi eller samhällskemi
Skilda betoningar i finlandssvenska och svenska kemiklassrum

Inger Eriksson, Ylva Ståhle och Viveca Lindberg,  
Stockholms universitet 

Det övergripande syftet med föreliggande kapitel är att urskilja och beskriva 
skillnader och likheter i undervisningen i några svenska och finlandssvenska 
kemiklassrum. Undervisning kan ses som en samhällelig verksamhet med 
starka kulturella och historiska rötter vilket gör det möjligt att anta att un-
dervisningen skiljer sig åt mellan olika länder. I en stor komparativ studie 
av matematikundervisningen i USA, Tyskland och Japan som genomfördes 
i relation till TIMSS 1995 (http://timss.bc.edu/timss1995.html) visade Stigler 
och Hiebert (1999) att det var större skillnader i matematikundervisningen 
mellan länderna än mellan lärare inom samma land.

To put it simply, we were amazed at how much teaching varied across cultures and 
how little it varied within cultures. When we started, we believed there would be great 
variability in teaching methods within the United States. /…/ But these differences 
paled when we looked across countries from a cross-cultural, comparative perspec-
tive. Although we saw variation in the U.S. videos we collected, comparing them with 
videos from Germany and Japan allowed us to see something we could not see before: 
a distinctly American way of teaching, which differs markedly from the German way 
and from the Japanese way. (a.a., s. 1999:11)

Med hänvisning till Stigler och Hiebert (1999) kan konstateras att elever-
nas lärande inte i första hand är beroende av lärares personlighet eller rent 
ämnesmässiga kunnande utan hur innehållet behandlas i undervisningen 
(Stigler & Hiebert, 1999).

What we can see clearly is that American mathematics teaching is extremely limited, 
focused for the most part on a very narrow band of procedural skills. Whether stu-
dents are in rows working individually or sitting in groups, whether they have access 
to the latest technology or are working only with paper and pencil, they spend most 
of their time acquiring isolated skills through repeated practice. Japanese teaching 
is distinguished not so much by the competence of the teachers as by the images 
it provides of what it can look like to teach mathematics in a deeper way, teaching 
for conceptual understanding. Students in Japanese classrooms spend as much time 
solving challenging problems and discussing mathematical concepts as they do prac-
ticing skills. (Stigler & Hiebert, 1999:11)

Med utgångspunkt i vad som konstituerar kulturella verksamheter hävdar 
Stigler och Hiebert att undervisning också måste förstås som en kulturell 
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verksamhet. Detta tar sig uttryck bland annat i vad som ses som viktigt kun-
nande, vilka typer av frågor och svar som värderas samt hur innehållet be-
handlas och tar form på speciella sätt inom en och samma kultur. I Stigler 
och Hieberts studie framträder kulturella särdrag, t.ex. i termer av innehål-
lets behandling, på så sätt att japanska elever erbjuds flera tillfällen att pröva 
och utveckla förmågan till matematisk argumentation och problemlösning 
medan de amerikanska eleverna snarare erbjuds rutinartade enkla mate-
matiska operationer. Det betyder inte att alla lärare i japanska skolor driver 
samma typ av problemlösande samtal och i samma omfattning, eller att alla 
amerikanska lärare enbart tränar enkla och rutinartade operationer. Lärarnas 
undervisning inom ett land varierar givetvis både vad gäller innehållets be-
handling, lärarnas matematiska kunnande och deras personligheter. Snarare 
innebär det att det finns ett mönster som kan urskiljas när flera lektioner i 
olika klasser/skolor jämförs med varandra inom ett land och i relation till ett 
annat land. Detta innebär också att det kunskapsinnehåll som görs tillgängligt 
för eleverna genom undervisning i olika länder kan skilja sig åt. 

I detta kapitel är vi intresserade av vilka kulturella skillnader som kan 
urskiljas i undervisningen i de svenska och finlandssvenska kemiklassrum 
som ingår i studien. Med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv ges möjlighe-
ter att analysera vad det är som konstituerar undervisningen. Perspektivet 
utgår ifrån att komplexa verksamheter som undervisning byggs upp av ett 
kluster av målinriktade handlingar som är mer eller mindre sammanflätade 
och som tillsammans med andra kluster av handlingar skapar en samman-
tagen undervisningsverksamhet (Leontiev, 1986; se också Berthén, 2007). 
Sådana kluster av målinriktade handlingar kan sägas forma praktiker – i 
det här fallet handlar det specifikt om undervisningspraktiker. En praktik 
kan således karakteriseras genom att man försöker urskilja den riktning 
samordnade handlingar och operationer har, dvs. vad de ytterst syftar till. 
Det som till det yttre kan förefalla vara snarlika handlingar kan analytiskt, 
genom urskiljandet av vad som utgör övergripande mål, konstituera skilda 
undervisningspraktiker.1 På motsvarande sätt kan handlingar som framstår 
som helt olikartade vara riktade mot samma mål och därmed konstituera en 
och samma praktik. I ett verksamhetsteoretiskt perspektiv ses deltagande i 
en viss undervisningspraktik skapa förutsättningar för utvecklingen av ett 
särskilt slags kunnande medan deltagande i en annan undervisningspraktik 
förmodas skapar förutsättningar för att utveckla andra typer av kunnande 
(Carlgren, 2011; Eriksson, Arvola Orlander & Jedemark, 2005). Kunskaper, 

1. Begreppet undervisningspraktiker etablerades inom projektet ”Timplanelösa skolors 
miljöer för lärande” för att beskriva system av undervisningshandlingar (Eriksson, Arvola 
Orlander & Jedemark, 2005). Andra studier där begreppet undervisningspraktiker används 
på likartat sätt är Ståhle (2006), Andrée (2007) och Jedemark (2006).
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handlingsmönster, normer och värderingar finns således inbäddade i olika 
praktiker och i de redskap som praktiken förutsätter. Sammantaget bidrar 
olika handlingar till vad som görs tillgängligt för eleverna. 

Genom att analytiskt urskilja och beskriva sådana kvalitativa undervis-
ningspraktiker som konstituerar undervisningen i de svenska och finlands-
svenska kemiklassrummen kan vi jämföra och diskutera vilka förmågor 
eleverna ges möjlighet att utveckla i respektive praktik, men också vad som 
framstår som möjliga kulturella skillnader och likheter med avseende på 
t.ex. kommunikation och textanvändning. Jämförelsen bygger vidare på 
urskiljandet av vilka olika kombinationer av undervisningspraktiker som 
karakteriserar undervisningen i de olika klassrummen. 

Datamaterial och analys
Datamaterialet i detta kapitel utgörs av videofilmade lektioner i vart och ett av 
de sju klassrummen. Videofilmerna kompletterades med ljudupptagningen 
från en mp3-spelare som hängdes om lärarens hals. I vår strävan att urskilja 
vad lärarna försökte åstadkomma (vad som utgör övergripande mål) genom 
dessa guidades analysarbetet av att vi i samband med upprepade genomgång-
ar av materialet (transkriptioner, filmer och ljudfiler) ställde frågor som: Vad 
prioriteras? Vad återkommer läraren ofta till? Vem förväntas/får göra vad? 
Vilka redskap (inklusive kommunikativa handlingar) används och hur? Vilka 
uttalade och/eller dolda regler och förväntningar verkar styra deltagandet? 
Denna typ av frågor hjälpte oss att identifiera mönster av undervisningshand-
lingar i datamaterialet. De mönster som urskiljts ligger sedan till grund för 
vårt val av benämningar för undervisningspraktikerna. Syftet är att försöka 
benämna centrala drag i de mål lärarna med sina undervisningshandlingar 
kan antas försöka realisera.2 Ett särskilt fokus riktas mot att identifiera olika 
slags motsättningar och spänningar som kan urskiljas i datamaterialet. Spän-
ningar kan förekomma både internt inom en undervisningspraktik och mel-
lan olika undervisningspraktiker.

I ett tidigt skede av projektet (när vi endast hade datamaterial från en av 
de tre finlandssvenska skolorna) analyserades undervisningen i ett av de 
finlandssvenska klassrummen (Ståhle, 2010). Den undervisningspraktik som 
dominerade detta klassrum (Fredrikas) beskrevs som en minnestränande 
undervisningspraktik. Som ett första steg i analysen för föreliggande kapitel 
granskades undervisningen i de övriga klassrummen med denna praktik i 
åtanke, både för att undersöka om en minnestränande praktik förekommer i 
dem och för att modifiera kategorin. När analysen utvidgades till att omfatta 

2. Detta analysarbete har metodiska drag som är gemensamma med en fenomenografisk 
analys (Eriksson, 1999; Ståhle, 2006).
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alla klassrum har vi funnit det mera funktionellt att tala om en kunskapsre-
producerande undervisningspraktik.3 Därefter fokuserades analysen på att 
urskilja andra möjliga undervisningspraktiker.

Resultat – tre undervisningspraktiker 
I detta avsnitt presenteras resultatet av analysarbetet. Inledningsvis kan vi 
konstatera att undervisningen i alla de sju studerade klasserna var utfor-
mad som lärarledd helklassundervisning. Lärarna presenterade innehållet 
med stöd av tavelanteckningar (alternativt overhead eller powerpoint) och i 
alla klassrum hade eleverna egna anteckningshäften. Till det yttre framstod 
således undervisningen i de båda länderna som tämligen likartad, dvs. det 
som dominerar är en kombination av det som lärarna beskriver som teori-
genomgångar varvade med laborationer.4

Resultatet av analysarbetet presenteras i tre steg. Först presenteras de tre 
undervisningspraktiker vi urskilt.5 Därefter beskrivs typiska kännetecken för 
hur dessa undervisningspraktiker kommer till uttryck i finlandssvenska res-
pektive svenska klassrum. Sedan jämförs de fyra finlandssvenska klassrum-
men med varandra och motsvarande interna jämförelse görs mellan de tre 
de svenska. Slutligen gör vi en jämförelse mellan de finlandssvenska och de 
svenska klassrummen. Sammantaget har vi således urskilt tre undervisnings-
praktiker: en kunskapsreproducerande, en sammanhangskapande och en 
erfarenhetsbyggande.6 Dessa skilda undervisningspraktiker kan förekomma i 
olika omfattning i alla klasser. De kan också förekomma under en och samma 

3. Kategorin som här benämns en kunskapsreproducerande undervisningspraktik ska ses 
som en utveckling av den minnestränande undervisningspraktik som Ylva Ståhle (2010) be-
skriver i ”Kemiinnehållet i fokus – kemiundervisning i finlandssvenska klassrum”. I Fredrikas 
klass var de minnestränande strategierna mycket dominerande – vilket gav upphov till be-
nämningen minnestränande användes i den första delrapporten. I det vidgade datamaterialet 
kunde vi urskilja att det fanns likartade undervisningshandlingar även om just de minnes-
tränande inslagen inte var lika dominerande. Det gemensamma framstod istället som en idé 
om att eleverna behöver reproducera och memorera vissa givna fakta (inklusive modeller och 
formler) och där minnestränande strategier såldedes utgör ett redskap. Det som karakteriserar 
denna praktik kan också likställas med den lärobokstyrda undervisningspraktik som beskrevs 
i "Varierande undervisningspraktiker" (Eriksson, m.fl. 2005). Begreppet kunskapsreproduce-
rande sätter fokus på vilken typ av kunnande praktiken syftar till eller skapar förutsättningar 
för, medan läroboksstyrd snarare fokuserar det dominerande redskapet.
4. I en av klasserna förekommer inte några laborationer alls då Arbetsmiljöverket stängt 
kemisalen (se vidare sid. 9-10).
5. I materialet förekommer även kommunikativa handlingar som används i disciplinerande 
eller relationsskapande syfte. Dessa handlingar ligger bortom intresset för det här kapitlet.
6. Vår val av benämning för denna kategori – Erfarenhetsbyggande ska inte förväxlas med 
erfarenhetsbaserad undervisning. I en erfarenhetsbaserad undervisning är huvudprincipen 
att man utgår från elevernas befintliga erfarenheter (jfr Kolb, 1984).
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lektion. Vanligt är dock att en lektion (eller flera lektioner) domineras av en 
undervisningspraktik medan de andra är mindre vanligt förekommande. 

Helhetsintrycket från de totalt ca 120 timmarna i de sju klassrummen är 
att den kunskapsreproducerande undervisningspraktiken är den undervis-
ningspraktik som dominerar materialet.

Den kunskapsreproducerande undervisningspraktiken 
Inom en kunskapsreproducerande undervisningspraktik fokuseras framför 
allt grundläggande kemiska formler, begrepp och modeller. Innehållet som 
behandlas ses som svårtillgängligt men samtidigt som nödvändiga baskun-
skaper. Läraren har en klar bild över det stoff eleverna förväntas behärska 
och en tydlig idé om hur detta stoff ska organiseras och struktureras och 
göras tillgängligt för eleverna. Att eleverna minns och kan återge det läraren 
presenterat framstår som indikationer på att de har lärt sig. Kunskaper be-
handlas som något som byggs upp stegvis och befästes genom repetition och 
övningar. Kunskapstränande undervisningshandlingar är vanligast under så 
kallade teorilektioner men även en del laborationer används för att underlätta 
för eleverna att minnas det behandlade innehållet. 

Undervisningens organisation och genomförande
De kunskapsreproducerande undervisningshandlingarna förekom i både de 
svenska och de finlandssvenska klassrummen. De dominerades av kollektiva 
klassrumsaktiviteter där läraren hade kontroll över innehållet i undervisning-
en men också över elevernas aktiviteter. Kunskapsreproducerande undervis-
ningshandlingar förekom vanligen i samband med repetitioner, genomgång 
av uppgifter och läxförhör. Repetitionerna syftade till att eleverna skulle få 
bättre förutsättningar att lära sig innehållet, komma ihåg vad som är viktigt, 
och därmed lyckas på provet. I de fall eleverna inte arbetade med övnings-
uppgifter under lektionstid utan fick dem som läxor gick läraren muntligt 
igenom svaren i klassen för att försäkra sig om att eleverna hade svarat rätt, 
så att de inte lärde sig fel svar till provet. Kunskap ses således som något som 
byggs upp genom repetition och övningar, ”man minns det bättre när det gått 
genom huvudet ett extra varv” (intervju med Fredrika efter lektion 1). 

I de finlandssvenska klassrummen kännetecknas kunskapsreproducerande 
undervisningshandlingar av att läraren medvetet strävar efter att presentera 
stoffet på ett så tydligt och välstrukturerat sätt som möjligt och läraren ger 
då också flera olika tips på olika minnestränande tekniker. Ett annat särdrag 
för de kunskapsreproducerande undervisningshandlingarna i de finlands-
svenska klassrummen är att läraren modellerar de texter eleverna ska skriva 
i sina anteckningshäften genom att skriva före på tavlan (eller overhead) och 
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ibland också tydligt ange strukturen på texten. I de svenska klassrummen 
var det vanligen upp till eleverna att avgöra vad som skulle antecknas (jfr 
Danielsson, 2011a). 

För läraren är ”svarta tavlan”, (white board, overhead eller dator) ett cen-
tralt redskap. Där antecknas det som är viktigt, t.ex. sammanfattningar av 
lärobokens text, kemiska beteckningar, kemiska symboler, korta förklarande 
texter etc. (Figur 1). Läroboken utgör också ett centralt redskap antingen den 
används under lektionerna eller finns i bakgrunden för lärarens planering. 
Periodiska systemet i olika utförande, både som planscher och i läroboken, 
används också som ett centralt redskap för att hjälpa eleverna att memorera 
centrala beteckningar, hur man kan utläsa ett ämnes egenskaper osv. 

Figur 1. Exempel på kort förklarande text i finlandssvenskt klassrum.

Traditionell eller utvidgad IRE-kommunikation

Kommunikationen i denna undervisningspraktik domineras av läraren som 
bestämmer vad som ska diskuteras. Vanligt är att läraren förstärker eller 
berömmer rätta svar och avvisar felaktiga svar eller frågor som innehållsligt 
ligger utanför lektionen (detta var speciellt dominerande i de finlandssvenska 
klasserna). Vid läxförhören och vid de gemensamma genomgångarna får 
eleverna komma till tals främst genom att svara på lärarens frågor. Hand-
uppräckning fyller en viktig funktion för lärarens val av vem som får svara 
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(jfr Sahlström 1999). Kommunikationen bygger på ett klassiskt IRE-mönster7 
men här framträder några skillnader mellan de finlandssvenska och svenska 
klassrummen. I de finlandssvenska är IRE-mönstret klassiskt, dvs. det är 
oftast läraren som initierar en handling av något slag (I) t.ex. genom att 
ställa en fråga. Handlingen pekar ofta framåt mot ett svar, en respons (R). 
Eleven svarar och läraren följer upp och bedömer svaret (E) (jfr Mehan, 
1979; Sahlström, 2008). I en kunskapsreproducerande undervisningspraktik 
framträder IRE-mönstret som ritualiserad och kontrollinriktad och kan ses 
som recitativa klassrumssamtal (Nystrand, 1997), där läraren oftast initierar 
ämnet och tilldelar eleverna ordet, elevsvaren är mycket korta och utvecklas 
sällan av läraren samt att kontrollfrågor är vanligt förekommande. Det blir 
sällan några diskussioner utan det är snarare så att lärarens frågor (I) följs 
av ett kort svar från en elev (R) i form av ett eller ett par ord. Läraren svarar 
ja eller upprepar vad eleven sagt (E) om det är rätt. Det är oftast detaljerad 
fakta som efterfrågas. 

Fred: Skalet är fullt. Hur många är det när skalet är fullt? Hur många elektro-
ner har de då?
Krister: Åtta.
Fred. Åtta. Förutom då första periodens helium som har fullt skal men första 
skalet fullt betyder hur många? 
Klas: Två.
Fred: Två. Så då kommer vi till de här som har fullt skal går vi tillbaks då till 
grupp 7 (pekar i det periodiska systemet) eller 17, så hur många elektroner 
har grupp 17 i yttersta skalet? … är längst till höger hade 8. Går vi en grupp 
till vänster. Kristina?
Kristina: Sju. (Freds klass, lektion 4, ht-07)

Exemplet ovan kommer från ett finlandssvenskt klassrum och det kan ses 
som karakteristiskt för den typ av interaktion. Det som kännetecknade de 
finlandssvenska klassrummen var att läraren totalt sett dominerar kommuni-
kationen i klassrummen – IRE-interaktionen kombinerades med föreläsande 
inslag. Undervisningssamtalen i de finländska klassrummen bestod vanligen 
av en eller ett par kortare IRE-sekvenser och läraren var alltid noga med 
att få fram rätt svar innan IRE-sekvensen avslutas. Detta innebär också att 
läraren tydligt avvisade felaktiga svar och/eller avvisad svar som riskerade 
att skapa missförstånd.

I de svenska klassrummen förekom också IRE-samtal, men då främst i 
den kunskapsreproducerande praktiken. I de andra praktikerna som urskilts 
i de svenska klassrummen såg interaktionen annorlunda ut (se nedan). En 

7. IRE: Initiering, Respons, Evaluering (se t.ex. Bellack m.fl., 1966; Wells, 1993).
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annan skillnad mellan svenska och finlandssvenska klassrum när det gäller 
klassrumsinteraktionen var att sekvenserna i de svenska klassrummen många 
gånger var komplexa och uppbyggda i flera led som inte alltid slutade med 
att läraren helt avvisade möjliga missförstånd. En serie IRE-sekvenser kunde 
bestå av olika utvikningar och associationer. Det kan även förekomma un-
dervisningssamtal som följer ett IRE-mönster men som är initierade av en 
elevfråga (omvänt/elevinitierad IRE, jfr Jacknick, 2011) – i detta fall för att 
komma fram till att elektronerna har olika energinivåer:

Elev: Båda de där är väl materia, både protonen och elektronen?
Sören: Ja.
Elev: Men då borde dom va, vad heter det, dom borde ju ha ... vad heter det, 
dragningskraft så dom borde ju inte kunna hamna på olika banor i från var-
andra om de väger lika mycket
Sören: Ja, men de väger olika mycket.
Elev: Men elektronerna menar jag…
Sören: Ja, dom väger olika mycket, men... 
Elev: Elektronerna menar jag, väger den elektron som är längre bort mer eller 
mindre eller..[ohörbart]
Sören: Nej dom, dom väger lika mycket man kanske skulle kunna säga nånting 
annat då om 
Elev: Den måste ha större kraft[ohörbart]...
Sören: Ah, bra nu börjar ni tänka mekanik, mycket bra.
Elev: Hur långt [ohörbart]
Elev: [ohörbart]
Sören: Just det, jag hade nämligen en fråga här om man säger att... Ja, jag ska 
avsluta det här strax /…/ (Sörens klass, lektion 1, ht-09)

Minnestränande tekniker 

Både i svenska och finlandssvenska klassrum signalerar läraren tydligt vad 
eleverna ska minnas, men också vad som inte är lika viktigt. En vanlig före-
kommande kommentar under lektionerna är ”Det här ska du kunna.” (Fanny, 
lektion 3) eller ”det här är ju inte någonting som ni på något vis behöver lära 
er utantill” (Fredrika, lektion 16). Eleverna kan också be att få en mer precis 
beskrivning av vad det är de ska kunna på provet och kan då t.ex. få svaret; 
”Hur de exakta förhållandena är behöver ni inte veta på provet, men ni ska 
veta att det inte är lika stora bollar”8 (Fredrika, lektion 1). Läraren knyter ofta 
an till tidigare lektioner: ”Det vet ni redan, det har vi ju tjatat om sen ni gick 
i sjuan och var små. OK Sven. Hur många finns det nu, kommer du ihåg?” 
(Sture, lektion 1). Likaså är det vanligt att läraren knyter an till kommande 

8. Med bollar avser Fredrika här protoner och elektroner.
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lektioner: ”Det här är viktigt. Det måste ni komma ihåg nästa vecka när vi 
ska tala om…” (Fanny, lektion 7).

Liknelser, symboler eller minnesregler erbjuds av läraren som minnestek-
niker för att eleverna lättare ska minnas de centrala fakta som presenteras 
under lektionerna. Exempelvis har det sätt på vilken vattenmolekylen ofta 
avbildas likheter med Musse Pigg9 och läraren kallar den ofta för Musse 
Pigg-molekylen. Ett annat exempel handlar om att om eleverna droppar in-
dikatorn bromtymolblått i en lösning för att undersöka om den är sur, basisk 
eller neutral så färgas lösningen gul om den är sur och blå om den är basisk. 
Som minnesregel föreslår läraren att eleverna ska tänka på att gult är surt och 
blått är basiskt. Det kan eleverna komma ihåg genom att tänka på bokstaven 
u som gult och surt har gemensamt och bokstaven b som blått och basiskt 
har gemensamt.

Inför provet repeteras innehållet genom övningsuppgifter och föreläs-
ningar. 

Sture: Det [provet] kommer naturligtvis att behandla det som vi har gjort. Så 
här brukar jag säga. Om man klarar av alla dom här idiotfrågorna, då finns 
det ju inte så himla mycket mer att fråga på egentligen. Förstår ni mig? Ni har 
ju klarat er ganska bra hittills, så jag är inte ett dugg orolig. 
Elev: Alla idiotfrågor? 10 (Stures klass, lektion 4 ht-09)

I de finlandssvenska klassrummen är lärarna även tydliga med att introducera 
eleverna till formelskrivning. 

Fredrika: Sen sätter vi en pil framåt. Det gör man i kemi då man visar att 
någonting händer./…/ Och om man bara hastigt istället för att skriva det där 
långa ordet protoner så brukar man skriva p och ett litet plus. Det är proto-
ner och ett plus så att man kommer ihåg att den är positiv. (Fredrikas klass, 
lektion 6, ht-07) 

Vardagsanknytning – stöd för förståelse och memorering

I många av de kunskapsreproducerade undervisningshandlingarna utgör 
det som i NO-didaktisk litteratur ofta benämns som vardagsanknytning (jfr 
t.ex. Andrée, 2007) ett centralt inslag. Vardagsanknytningen utgörs av enkla 
kopplingar till vardagliga företeelser, processer och produkter som eleverna 
antas ha erfarenheter av. Den så kallade vardagsanknytningen används så-

9. Liknelsen förekommer även i flera engelska böcker i samband med naturvetenskapliga 
läromedel i relation till vattenmolekylen: en snabb sökning på Google/books gav 52 resultat 
för 1900-talet och 15 för 2000-talet.
10. Sture väljer att tala om instuderingsfrågorna som ”idiotfrågor” och hänvisar till att de är 
korta, enkla, kräver inga utvecklade svar (jfr även Danielsson, 2011) 
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ledes som ett sätt för läraren att konkretisera ett innehåll som kan uppfattas 
som abstrakt och svårtillgängligt. Detta kan även ses som en strategi för att 
hjälpa eleverna att minnas genom att exempelvis minnas i vilka produkter 
olika kemiska ämnen förekommer. 

Sven: Om du tar citronsyra på tungan då kanske en del tycker det är ganska 
gott men om du tar svavelsyra på huden vad tror ni händer då?
Elev: Man dör.
Sven: Patrik?
Patrik: Det bränns.
Sven: Det är riktigt. Visste du det?
Patrik: Ja.
Sven: Så, du gör inte det hemma då?
Elev: Nej. /.../
Sven: Men det viktiga med natriumhydroxid det är att det används i hushål-
let men den är farlig. Man använder den som propplösare för att det som är 
i avloppsröret från köksbänken, det kan ofta vara fett och igenkloggat med 
diverse fibrer så att det en riktig propp och den kan man lösa upp med hjälp 
av natriumhydroxid. (Sven, lektion 1, ht-09)

Lärarna förefaller försöka få eleverna att koppla olika kemiska begrepp till 
olika vardagliga företeelser som ett sätt för att förankra ett visst innehåll till 
vardagsföretelser, samtidigt kan denna typ av vardagskoppling ses som ex-
empel på minnesstrategier. Kopplingen till olika vardagsföreteelser kan också 
leda till en del förvecklingar när eleverna ger exempel som inte är välfung-
erande. I Stures klass uppstår t.ex. en diskussion om var fluor används.

Sture: /…/ Här är fluor. FLUOR [betonar starkt] /…/ Fluor. Mm. Var känner 
ni igen fluor från m Svea? 
Elev: [ohörbart]
Sture: Förlåt? Badhuset?
Elev: Jaa.
Sture: Det hoppas jag verkligen inte.
Elev: (skrattar)
Sture: Jag har i och för sig inte varit i [anger geografisk plats] och badat i bad-
huset på länge där du bor men jag trodde dom hade stängt där faktiskt.
Elev: Det har dom!
Sture: Ja, det tror jag det, om dom har fluor i vattnet…
Elev: (skrattar) 
Sture: Nä.
Elev: Tandkräm.
Sture: Ja, jag tror du tänker på klor kanske om du tänker på klorerade bas-
sänger. (Sture, lektion 4, ht-09)
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Inslag av en vardagsanknytning som stöd för kunskapsreproduktion finns i 
alla klasser i studien men är mindre vanligt förekommande i de finlandssven-
ska klasserna. I de finlandssvenska klassrummen handlar den vardagsanknyt-
ning som noterats om att läraren ger exempel på ämnen som förekommer i 
”vardagen” som eleverna kan antas känna till, t.ex. att natriumklorid är helt 
vanligt koksalt som man lägger i kastrullen när man kokar potatis, eller att 
syra finns i frukter och att vanligt diskmedel är mindre basiskt än maskin-
diskmedel för att man inte ska förstöra händerna (Fredrika). Att neon finns 
i reklamskyltar och att de också kallas för neonskyltar (Fanny). Lärarna ger 
olika exempel på var ämnen kan finnas och på deras funktion.

Fredrika: Det är väteklorid. Den här syran finns i magar, i våra magar. Det 
är magsaft. Så det hjälper till att vår mat smälts. Ni vet, syra fräter och för att 
det ska/om ni tuggar dåligt, eller fast ni tuggar och så ska det lösas upp och 
kroppen ska få tillvara på maten så då hjälper magsaften, saltsyran till att få 
det att falla sönder. (Fredrika, lektion 16, ht-07)
---
Fred: Om du skulle dricka allt det där? Jag tror att du dör.
Elev: Tror du det?
Lärare: OM vi inte skulle magpumpa dig så tror jag att vi skulle mista dig. 
Dricker man sånt här så är det bara magpumpning på direkten. Det kan hända 
att vi skulle tvinga dig att svälja en massa aktivt kol – först. Men – det är den 
första hjälp som – aktivt, aktivt kol absorberar gifter men det där är så mycket 
så jag tror [ohörbart] sprider sig. Sen kan du kanske vara borta från skolan 
nån vecka, för att kroppen återhämtar sig från en sån här förgiftningsprocess 
och det kan ta lite tid. Men blyföreningar är inte bra, bly är en problemmetall. 
(Fred, lektion 8, ht-07)

I exempelvis Svens klass framstår vardagsanknytningen som mera planerad 
och systematisk. Detta framkommer bl.a. i hans val av de OH-bilder som utgör 
ett centralt inslag under hans teorilektioner (se Figur 2 och 3 nedan). 

Sammanfattningsvis förväntas eleverna i denna undervisningspraktik 
kunna reproducera ett givet innehåll i form av fakta, begrepp och modeller. 
Innehållsligt kan det handla om kemiska beteckningar på olika grundämnen, 
atommodellen och att med hjälp av den och det periodiska systemet fördela 
elektroner, protoner och neutroner i ett givet grundämne.

Kemiämnet framstår genom dessa undervisningshandlingar som ett lo-
giskt uppbyggt och tydligt strukturerat ämne som består av en mängd be-
grepp, beteckningar och formler som man inledningsvis behöver tillägna sig 
för att klara av de fortsatta kemiavsnitten både senare i grundskolan och på 
gymnasiet. Kompetent i denna praktik är den som har lätt att minnas och 
som med hjälp av olika minnesstrategierna och – framför allt i de svenska 
klassrummen – vardagsexempel kan återge och återskapa innehållet i form 
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av fakta, uttryck och modeller. I de svenska klassrummen behöver eleverna 
dessutom kunna bedöma vad som är viktigt respektive mindre viktigt, vad 
som är rätt/rimligt och fel då detta inte alltid är tydligt utpekat i klassrums-
kommunikationen. I de finlandssvenska klassrummen framstår det som ska 
memoreras som tydligare strukturerat och utpekat. Vidare anpassar sig en 
kompetent elev till den form av kommunikativ respons som praktiken in-
bjuder till: i de finlandssvenska klasserna korta faktarelaterade svar och i de 
svenska mera resonerande och förklarande svar (jfr även Lindberg & Löfgren, 
2010; Löfgren & Lindberg, 2011).

Figur 2. Exempel på användningsområden för gips. 

Figur 3. Vardagsanvändningen av olika basiska ämnen.
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En erfarenhetsbyggande undervisningspraktik
En erfarenhetsbyggande undervisningspraktik är i denna studie framför allt 
kopplad till olika laborativa inslag i undervisningen, dock inte så att alla 
laborationer eller laborativa moment har denna funktion. Det främsta syftet 
är att eleverna ska få erfarenhet av vad naturvetenskapligt arbete innebär 
men också att de ska kunna föreställa sig en möjlig framtid som naturvetare 
(kemister). Många inslag i praktiken syftar också till att lätta upp ett ämne 
som lärarna beskriver som teoretiskt och tungt. I denna praktik får eleverna 
pröva på att arbeta på ett sätt som liknar kemistens, bl.a. genom att genomföra 
olika experiment och i vissa fall att skriva laborationsrapporter. Det som elev-
erna erbjuds är således ett slags rollprövande som förväntas ge dem positiva 
erfarenheter av naturvetenskapligt arbete. Läraren använder begrepp och 
ord som hypoteser och observationer vilket signalerar ett naturvetenskapligt 
arbetssätt. Såväl laboratorieutrustning som skyddsutrustning och betonandet 
av säkerhetsrutiner förstärker bilden av skolans kemisal som en laboratorie-
miljö. Endast en av klasserna har inte tillgång till en laboratoriesal (den var 
vid tillfället för våra observationer stängd av Arbetsmiljöverket).

I två av de studerade klassrummen (Sörens och Fannys) förekommer 
tydliga erfarenhetsbyggande undervisningshandlingar även i andra sam-
manhang än under laborationer. Båda lärarna ger inledningsvis bilder av att 
om man läser mycket kemi kan man bli en potentiell nobelpristagare (Figur 
4 nedan). 

När det gäller erfarenhetsbyggande undervisningspraktiker framstår inte 
några speciella skillnader mellan de svenska och finlandssvenska klassrum-

Figur 4. Lärarens bokhög i klassen – 
med boken College Chemistry av no-
belpristagaren i kemi, Linus Pauling.
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men. I de svenska klassrummen förekommer denna praktik i varierande 
omfattning: i den ena (Svens) varannan lektion, i den andra (Sörens) ibland 
och i den tredje (Stures) inte alls. I de finlandssvenska klassrummen är er-
farenhetsbyggande undervisning vanliga då laborativa inslag i tre av de fyra 
klasserna utgör minst en tredjedel av undervisningen. I en av de finlands-
svenska klasserna (Fannys) förekommer på grund av kort undervisnings-
sekvens färre laborationer.

Undervisningens organisation och genomförande
De erfarenhetsbyggande undervisningshandlingarna genomförs i hel- eller 
halvklass och byggs upp med stöd av detaljerade instruktioner kring hur olika 
laborationer och experiment ska genomföras. Laborationerna sker ibland i 
samband med att läraren har haft en genomgång av ett moment, t.ex. under 
andra delen av en dubbeltimme.11 Under andra lektioner är det svårt att se att 
laborationerna är kopplade till det som lärarna kallar teori (se även Berg, Eriks-
son & Löfgren, 2010). Viktiga redskap vid laborationen är t.ex. provrör, pipett, 
bägare, indunstningsskål och gasbrännare (Figur 5). Säkerhetsutrustning som 
t.ex. dragskåp, skyddskläder och skyddsglasögon används också. Att eleverna 
lär sig arbeta med ett säkerhetstänkande och med noggrannhet utgör centrala 
mål för undervisningshandlingarna.
 

Laborationerna introduceras vanligen genom att läraren demonstrerar eller 
illustrerar på tavlan moment för moment vad eleverna ska göra i kombination 
med detaljerade, muntliga instruktioner. När eleverna sedan ska genomföra 

11. I fem av sju klasser sker undervisningen i specialsalar. I en av skolorna var laboratoriet 
stängt då duscharna inte uppfyllde kraven. I ytterligare en av skolorna hade läraren två lek-
tionssalar – en för teori och en för laborationer.

Figur 5. Skollaboratoriet – 
karakteristisk utrustning.
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laborationen går läraren runt vid borden och upprepar eller ger ytterligare 
instruktioner. I exemplet nedan ger läraren information om den utrustning 
eleverna ska använda, hur mycket av varje ämne som behövs och hur de 
ska gå tillväga. Läraren gör eleverna uppmärksamma på att vissa ämnen är 
dyrbara vilket kräver varsamhet. Läraren motiverar varför laborationen bör 
arrangeras på det sätt som läraren ger instruktioner om och avslutar med 
frågor som eleverna ska använda sig av för att studera resultatet.

Fredrika: Jag har koksalt, natriumklorid och så har jag silvernitrat. Det här 
koksaltet har jag så mycket av så det kan jag dela ut en burk per bord fast så 
får ni blanda det. Då ni hinner. Det här silvernitrat är jättedyrbart. Det hör ni 
kanske av namnet och det ingår silver grundämne i det och dessutom har jag 
bara två burkar med lite på botten i varje. Så det här skickar jag runt. Men ni 
måste vara väldigt sparsamma. Jag kan säga att det räcker med en kristall. De 
här kristallerna kan vara ganska stora nog men /…/ ni ska inte börja ta en hel 
tesked för då blir vi utan, utan ni tar en kristall. Och det ni gör, det är att ni 
tar en provrörställning med provrör i. Och egentligen ingen skillnad i vilken 
ordning, om ni sätter vattnet före, kanske ni gör det, för annars slår ni dit för 
mycket vatten i misstag. /…/ I det andra provröret så sätter ni koksalt. Och 
då tar ni vad ni nu får på ett skedskaft, så det får vara lite redigare [rejälare], 
kanske en halv tesked eller något sånt där. Så salt, det förstår ni själv, det är 
inte lika dyrbart. Det får ni sätta en halv tesked av. Det där som heter något 
med silver det sätter ni en kristall av i var sitt provrör. Skaka om dem så där 
sinsemellan och kolla hur de ser ut, och sen slår ni ihop dem. Och innan ni gör 
det måste jag säga varför ni gör det. Därför att i det ena kommer det att finnas 
natrium och klorjoner, natriumklorid, i det andra kommer det att finnas silver 
och nitratjoner. Och frågan är nu. Är de här trogna sina gamla partners eller 
börjar de byta ut någonting här? Bildas det något nytt ämne eller är de nöjda 
med att natrium är med klor och silver är med nitrat? Händer det något eller 
händer det inte? Om det börjar se helt nytt ut då måste ju någonting ha hänt, 
då måste ju någon ha hittat en ny partner där. Så det är ju det som är frågan. 
För att uttrycka sig lite kemiskt. Ni får göra det där nu. Så sök reda på två rena 
provrör, vatten i. Silvernitrat skickar jag bakåt, salt får ni ta. Teskedar hoppas 
jag att ni har själva. (Fredrikas klass, lektion 8, ht-07)

Läraren diskuterar också med eleverna vikten av att vara noggrann vid ex-
perimenten både vad gäller proportioner och hanteringen, t.ex. varför ut-
rustningen måste vara ren.

Sven: Det blev lite rosa.12 Vet ni varför?
Pernilla: Nej.
Sven: Det här är vatten med diskmedel. Diskmedel är inte bra. Undvik disk-
medel. 
Per: Vad är det för fel med det?
Sven: Det är basiskt.

12. Den pH-indikator som ger ett rosa resultat vid ett basiskt pH är fenolftalein.
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Per: Ska jag bara skölja helt enkelt?
Sven: Ja. (Svens klass, lektion 2, ht-09)

Vid laborativt arbete förväntas eleverna lära sig att följa en instruktion, göra 
observationer och urskilja vad som händer under ett experiment. I exemplet 
nedan förväntas eleverna att utifrån instruktionen kunna se och avgöra hur 
länge de ska värma sina lösningar i ett indunstningsexperiment.

Fred: Ni gör så här då. Ni plockar fram era lösningar. Ni får filterpapper, 
har en tratt, ni filtrerar så att filtratet rinner i en indunstningsskål, viker upp 
trefoten, upphettningsnätet, gasbrännaren och värmer skålen tills den börjar 
… eh verka torr… Ni ska avbryta det före den blir riktigt torr, för att det sista 
avdunstar av sig själv av blotta värmen och börjar det knäppa och spritta i det 
där så då har ni värmt det lite, en aning för länge, men ni märker nog det när 
det börjar liksom torka där i den vita skålen på botten så att … Och värmer 
man det alldeles lagom tid så bränner man det så det blir brunt allt annat 
som man bränner. Det är i princip det arbete som ni kan hinna med på tjugo 
minuter, så får vi ta det ihop sen. (Freds klass, lektion 18, ht-07)

Vidare ingår att eleverna ska lära sig att formulera hypoteser och dra slutsat-
ser. Nedanstående samtal mellan elever och lärare illustrerar detta. Labora-
tionen inleds med att eleverna ska försöka formulera en hypotes i relation till 
salt och sockers smältpunkt. Att formulera en hypotes betyder i realiteten att 
de ska förutsäga vad som kommer att hända. I utdragen nedan ger eleverna 
exempel på två olika typer av hypoteser. Den första är vardagligt förankrad 
och den andra är ett försök till kemisk förklaring. 

Sven: Ämnet för dagen är smältpunkt för salt respektive socker/…/ Vi kommer 
inte att mäta smältpunkt däremot kommer vi att undersöka det beträffande 
när du eldar under och då kommer vi att se vilken som är mest lättsmält. Finns 
det några teorier? Finns det någon hypotes?
Pernilla: Jag tror att socker smälter lättare.
Sven: Jaa. OK. Har du någon förklaring?
Pernilla: Jag vet inte…/…/
Sven: Då får jag fråga Pia hur smälter man socker? Jag är inte så hemma på 
det.
Pia: Man gör det i en kastrull.
Sven: OK.
Pia: Sen sätter man bara på plattan å sen får man röra om annars blir det 
[ohörbart].
Sven; Hur många grader tror du att det handlar om när det smälter?
Pia: Jag vet inte, kanske…
Sven: Vad tror du?
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Patrick: Jag hade en annan hypotes.
Sven: Mm.
Patrick: Att salt är byggt av jonbindning.
Sven: Ja
Patrik: Och salt är byggt av molekyler och då kanske saltet smälter [ohörbart] 
för dom kanske håller ihop [ohörbart] alltså alla sitter ihop med varandra an-
nars kanske sockret har lättare att dela sig från varandra. (Svens klass, lektion 
8, ht-09)

En erfarenhetsbyggande undervisningspraktik präglas av att eleverna ska ut-
veckla ett säkerhetstänkande som är kännetecknande för naturvetenskapligt 
arbetssätt. Det betyder t.ex. att eleverna behöver lära sig att hantera vissa red-
skap specifikt innan de används under laborationen. Bunsenbrännaren är ett 
exempel: ”Ja. vi har haft sånt här brännarkörkort och då hoppas jag att ni har 
lärt er litegrann. Jag ska gå å hämta, ska öppna här så får ni ta brännarna. Det 
går bra å sätta igång” (Svens klass, lektion 8, ht 2009).

Eleverna uppmanas att använda den skyddsutrustning som behövs samt 
att lära sig vilka ämnen som kan slås ut i vasken och vilka som måste samlas 
in.13 I exemplet nedan framkommer att eleverna förväntas vara försiktiga när 
de hanterar varma föremål och frätande ämnen samt bära rock/förkläde och 
skyddsglasögon vid behov. 

Fredrika: Ja, var är de där förklädena som jag sa att ni skulle ha på er? Vad var 
det jag sa om saltsyra? Det kan fräta lite, bränna lite om du har något så på 
händerna eller nåt. ja. /…/ Nog är vissa både frätande och giftiga så vet ni att 
ni har fått något på händerna och är osäkra om vad, så tvätta nu dem innan 
ni går och sätter dem i ögonen. (Fredrikas klass, lektion 11, ht -07)
---
Fredrika: Och det får ni absolut inte göra om ni inte har på er skyddsglasögon. 
För det här, då det börjar närma sig torrt så börjar det sprätta [indunstning]. 
Det hoppar ut såna där torra korn och de är brännheta. Att få dem i ögonen 
det vill ni inte vara med om. (Fredrikas klass, lektion 18, ht -07) 

Kommunikationen under laborationen består av instruktioner och enskilda 
samtal. Instruktionerna som är detaljerade ges av läraren till hela klassen 
samtidigt och ofta med stöd av tavelanteckningar (jfr Danielsson, 2011a).

Sven: Jag gör en liten demonstration då, så är det bara att göra likadant som 
jag gör. På med den här plåten. Du måste ha nätet för annars så ramlar den i 
[ohörbart]. Sen tar du två högar av respektive socker och salt. Se till att dom 
kommer på fem cm ca avstånd från varandra och så placerar ni brännaren 

13. Under våra observationer såg vi i ett av de finlandssvenska klassrummen hur blyjodid 
hälldes ut i vasken utan att detta kommenterades av lärare.
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centrerat under. Inte under just sockret för då blir det orättvist. Det ska vara 
samma betingelser. Vi får alltså för dom här två ämnena och så brassar ni på 
underifrån och centrerat mittemellan. (Svens klass, lektion 8, ht-09)

Under laborationen förtydligar läraren instruktionen i relation till elevernas 
frågor eller baserat på iakttagelser. Dessa samtal pågår mellan en eller ett par 
elever och läraren. 

Sven: Ja, här får ni förstår ni det ni ska ha ni andra kan kika. I den här så får 
ni, vilken vill ni ha? 
Elev: Vilken? 
Sven: Etta, två, trea, fyra eller femma.
Elev: Vi kan ta fyra?
Sven. Fyran. då [ohörbart] jag rör om här ordentligt först så att /…/ ni ska 
inte ha nån dålig lösning ni ska ha en bra lösning. Man vet aldrig vad som kan 
hända annars. Så då får ni lite av mig en centimeter
Elev: Mm.
Sven: Det här ska ni dela upp så att det blir lite där lite där och lite där. 
Elev: Ok.
Sven: Det går ni och gör själva och sen så ska ni få av mig ni sak droppa sånt 
i en och i ska droppa sånt i en 
Elev: Ok.
Sven: En till två droppar en och en halv alltså. 
Elev: Mm. 
Sven: Den igen den igen å så ska ni få det här av mig. Den här lackmusen.
Elev: Mm.
Sven: Då ska ni ta en blå och en röd och stoppa ner där. 
Elev: [ohörbart] igen så [ohörbart]
Sven: Ja, fast den här ska delas upp först. 
Elev: Ja. 
Sven: Förstod ni?
Elev: Ja. 
Sven: Ska vi ta repetition? 
Elev: Jag fattar inte var ska man hälla i det där? 
Sven: Mm. Då tar vi repetition.
Elev: Alltså man häller lika mycket i varje.
Sven: Mm.
Elev: Sen tar man en droppe sånt i den och en droppe sånt i den sen sticker 
man ner en blå sticka där och en röd [ohörbart]
Sven: En blå och en röd där. Båda två. 
Elev: I den?
Sven: Mm. Hör ni, ni kan få den här av mig om en stund.
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Elev: Mm
Sven: För att jag vill gärna pyssla med dom här. Dom är lite lätt å smutsa ner 
[ohörbart]. Grupp två da. (Svens klass, lektion 2, ht-09)

Sammanfattningsvis förväntas eleverna utveckla ett naturvetenskapligt för-
hållningssätt som bl.a. innefattar att arbeta enligt principer för ett naturveten-
skapligt arbetssätt med observationer, hypoteser och slutledningar. Att följa 
muntliga instruktioner och anvisningar samt att hantera kemiska preparat, 
laborativa tekniker och laborations- och säkerhetsutrustning med precision 
och noggrannhet framstår som centrala inslag i en naturvetenskaplig håll-
ning. Eleverna förväntas också utveckla intresse för kemiämnet och får möj-
lighet att utveckla förmåga att använda sina sinnen att lyssna, känna, bedöma 
färger och konsistenser osv. i relation till olika kemiska processer. 

Figur 6. Elev som arbetar laborativt med att neutralisera en lösning

Eleverna förväntas kliva in i rollen som en laboratoriearbetare och noggrant, 
systematiskt följa givna instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Utmaningar 
i denna undervisningspraktik kan utgöras av möjligheterna att göra kopp-
lingar mellan laboratoriearbetet och de s.k. teoretiska inslagen.

Den sammanhangsskapande undervisningspraktiken 
I den sammanhangsskapande undervisningspraktiken framstår det som 
centralt att eleverna ska utveckla en förståelse för kemins roll i samhället i 
stort och möjliga kopplingar till andra ämnen. För att skapa sammanhang 
för kemiinnehållet använder läraren strategier genom att relatera till kända 
samhällsfenomen som t.ex. miljöfrågor, förnyelsebar energi och liknande. 
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Frågor om varför man läser kemi och kemi i ett historiskt perspektiv används 
också för att sätta innehållet i ett större sammanhang (det senare förekommer 
dock endast enstaka gånger). En annan strategi för att skapa sammanhang är 
att försöka visa hur kemiinnehållet kan relateras till andra ämnen (som t.ex. 
biologi och fysik). Kemikunnande i termer av ett bemästrande av begrepp 
och formler på detaljnivå får en underordnad plats i denna undervisnings-
praktik.

Undervisningens organisation och genomförande
Inslag av sammanhangsskapande undervisningshandlingar är relativt ovan-
liga i de sju observerade klassrummen. Tydligast tar denna typ av under-
visningshandlingar form i Sörens klass. I hans klassrum förekommer ofta 
långa och ingående diskussioner relaterade till större och tvärvetenskapliga 
fenomen som t.ex. produktion av el där kärnkraft behandlas i relation till ato-
mens uppbyggnad och där läraren kopplade vidare till den yttersta drivkraf-
ten för t.ex. vattenkraft. I en sammanhangsskapande undervisningspraktik 
använder läraren berättelser och illustrerande exempel. Även denna under-
visningspraktik genomförs i form av helklassundervisning med läraren som 
dominerande aktör. 

Vardagsanknytning som redskap för skapande av sammanhang 

Sören försöker vid flera tillfällen skapa ett sammanhanghang för ett specifikt 
kemiinnehåll. Till hjälp för detta använder han t.ex. samhälleliga fenomen. 
Detta kan också ses som en form av vardagsanknytning (Andrée, 2007). 
Vardagsanknytningen ges dock här en annan funktion än den som används 
i kunskapsreproducerande undervisning. Ett exempel på sammanhangsska-
pande vardagsanknytning är när Sören inleder med att rita upp en modell av 
en heliumatom och från detta genom ett undervisningssamtal bygger upp ett 
sammanhang för klyvning av atomer relaterat till olika energikällor.

Sören: Längst bak i kemiboken finns en tabell. Där står dom i alfabetisk ord-
ning va. Helium så går ni ner på helium och då kan man se att det heter att 
kemisk beteckning är He atomnumret var två, mycket riktigt och sen kommer 
atommassa och där står också inom parentes enheten u va och så kan man läsa 
att det står fyra där /…/ ok vi tar ett till då ett annat vanligt ämne 
Elev: Nämligen?
Sören: Kol jag skulle vilja veta atomnummer och masstal eller atommassa för 
en, två, tre, fyra, fem stycken av [ohörbart], sex. Staffan.
Staffan: Vill du ha atomnummer?
Sören: Jag vill ha allt.
Elev: Sex och sen atommassan är tolv /…/
Sören: Varför tar man upp det här då [ohörbart] Jo den här blir lite intres-
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sant så småning om, eller alla dom här egentligen är intressanta men ... vi 
har, som vi var inne på förut nämligen kärnkraftverk och så. Varför har vi 
kärnkraftverk för?
Elev: [ohörbart]
Elev: Utvinna energi.
Sören: Ja, men det kan vi göra av massa annat.
Elev: Ja, men, kärnkraftverken ger så mycket energi [ohörbart] den ger oss 
[ohörbart]
Elev: Kolkraftverk.
Elev: Det skulle ta många vattenkraftverk för att ersätta ett kärnkraftverk
Sören: Så det verkar vara en stor fördel på så sätt.
Elev: Sören. 
Sören: Men man pratar också om det här med förnyelsebar energi och icke 
förnyelsebar energi.
Elev: Det har vi hållit på i SO:n?
Sören: Ja, så vad är icke förnyelsebar energi?[ohörbart] källor, alltså va..
Elev: Olja till exempel. /…/
Sören: Det har den definitivt ... ICKE FÖRNYELSEBAR? Ni lär er en massa 
grejer utantill, men ni ... Laura?
Laura: Den skapades för flera miljoner år sedan.
Sören: Ja, ok...
Elev: Icke förny-
Sören: Icke förnyelsebar... det är riktigt /…/ precis. Efter som det som Laura 
säger det tar miljontals år kanske för den här liksom att för att det ska bli 
mängder som är värda att utnyttja. Så som det håller på nu så kommer vi ju 
att göra slut på den. OK icke förnyelsebar så. Förutom olja då? Det finns ett 
par till som man brukar ta upp också [ohörbart] /…/ Hur ...ja förnyelsebara 
energikällor vad skulle det kunna vara då /…/
Elev: Vattenkraft, visst det är turbiner typ som fixar energin i vattenfallen.
Sören: Och hur, hur kommer det sig att det här vattnet vill rinna igenom där 
då. /…/ Ja precis [ritar] NU! har vi vatten som har samlats här i magasinet, 
va? på en högre nivå här. Det har ju en högre potentiell energi den kan vi 
utnyttja. /…/ Förnyelsebar källa och vilken var motorn bakom det här? Det 
här är ju ett kretslopp. Vad är motorn bakom som driver det här kretsloppet? 
Du sa det förut.
Elev: Värmen.
Sören. Ja, och den kommer från? 
Elev: Solen.
Sören. Ja, och solen i sig kan vi räkna som en förnyelse bar källa. Den kommer 
ju att hålla på och lysa rätt så bra… (Sörens klass, lektion 5, ht-09)
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Figur 7 a och b. Exempel på modell som läraren ritar upp stegvis i förhållande till 
klassrumssamtalet.

I anslutning till samtalet ovan ritar Sören stegvis upp modellen (Figur 7 a 
och b) över vattnets kretslopp och en möjlig placering av ett vattenkraftverk. 
Under samtalets gång utvecklas bilden och blir en enkel modell av vattnets 
kretslopp med solen som drivkraft. 

Ibland kan en sammanhangsskapande undervisningshandling föra dis-
kussionerna in på områden som kan framstå som perifera. I exemplet ovan 
använder läraren ca tio minuter för en grundlig genomgång av vattnets krets-
lopp. 

Sören: men nu kom jag av mej lite varför jag gick in på det här överhuvud 
taget.
Elev: [Skratt] Energikällor
Sören: Just det energikällor bra, tack. (Sörens klass, lektion 5, ht-09)

Historiska sammanhang och koppling till andra ämnen

I denna studie ser vi även två tydliga exempel på hur lärare försöker skapa ett 
historiskt sammanhang för kemi som ämne. Sören börjar med Demokritos 
för att ge en grund för begreppet atom och ger därefter exempel på olika 
historiska utvecklingsskeden av betydelse för kemiämnets framväxt. Fanny 
använder en narrativ för att teckna en berättelse om hur ryssen Mendelejev på 
1800-talet konstruerade en av de första modellerna för det periodiska syste-
met. Den historiska berättelsen har också inslag av nutida vardagsexempel.

Fanny: Och det där systemet [periodiska systemet] ska vi tala om. Och det 
där systemet är gammalt. Första gången det kom ut var det på 1860-talet, och 
nu finns det två system, det ena är gjort i Ryssland och det andra är gjort i 
Tyskland. Och nu visade det sig att han som gjorde det i Ryssland, han var lite, 
lite snabbare så att de flesta av oss anser att det är hans system. Men i Tyskland 
tycker man att det är den andra förstås. Han var ganska fiffig den här, jag kan 
nästa säga att han var ännu ungdom, dvs. han bodde i St Petersburg hette 
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Dmitrij Mendelejev och han studerade vid St Petersburgs universitet. /…/Han 
skickades /…/ till sin faster. Och fastern var ovanlig på det viset att på 1890-
talet så ägde hon en /…/ glasfabrik. Så måste han börja jobba där. Han började 
jobba där och så insåg han att på den där sidan görs det sånt där glas och det 
kan vara helt grönt, och här gör vi helt klart glas, och här gör vi rött glas och 
det här glaset håller för stötar och det här håller värme bättre. Det här kan 
man slipa och det blir vackert. Det blir som kristaller. Vad är det riktigt som 
gör det? Så han började titta på vad är det som gör skillnad. Man visste då av 
gammal vana, av gammal hävd, som man säger så visste man vad det var för 
ämne man skulle sätta dit för att det skulle bli så här. Så han började titta, vad 
är det för ämne? Och så började han inse att det hade betydelse om man satt 
t ex natrium eller kalium dit. /…/ Det blev helt olika. /…/Allt det här stude-
rande han. Det finns ju en massa grundämnen. Hur många grundämnen tror 
ni att de visste för 130-140 år sedan? /…/ Han tog reda på all fakta om de här 
grundämnena. Väte, det visste man var det lättaste grundämnet. Och så kom 
helium. /…/ Och så placerade han alla dom där 50 – 60 som han visste efter 
hur mycket dom vägde. /…/ och så placerade han alla utifrån vad han kallade 
atommassan, från den lättaste till den allra tyngsta. Och så började han titta på 
dem och då hittade han massa grundämnen som hade liknade egenskaper. /…/ 
Och så gjorde han med alla. Och då kan han in på några problem. Ett problem 
var det att det fanns inte tillräckligt många. Raden blev ibland lite gles. Och 
så konstaterade han att vissa ställen var det fanns /…/ han måste helt enkelt 
sätta ett tomrum där. Och så förklarade han det där, tomrum. Vi vet också att 
det på den tiden fanns vita områden på kartan. Man visste att det fanns något 
men man visste inte vad det var. (Fannys klass, lektion 2, ht-08)

Sammanfattningsvis förväntas eleverna utveckla förmågan att relatera olika 
aspekter av kemiinnehållet – olika kemiska begrepp och/eller kemiska pro-
cesser – till andra och större fenomen i omvärlden och till sitt eget liv. Vidare 
förväntas eleverna utveckla förmågan att relatera kemiinnehållet till andra 
tider och sammanhang, dvs. både att se hur kunskapsutvecklingen inom ett 
specifikt område av kemin sett ut och att se samband mellan kemiämnet och 
andra ämnen som fysik, teknik och samhällskunskap.

En utmaning för eleverna i denna praktik kan vara att klara av att identi-
fiera och upprätthålla möjliga kopplingar mellan kemiinnehåll och vardagliga 
företeelser.

Sammanfattning av undervisningspraktikerna
I detta avsnitt sammanfattas i tabellform särdragen i de tre undervisnings-
praktikerna (Tabell 1 nedan). De särdrag som identifierats i analysarbetet har 
använts för att konstruera tabellen.
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Tabell 1. Schematisk presentation över de centrala dragen  
i de olika undevisningspraktikerna.

Kunskaps
reproducerande

Erfarenhets
byggande 

Sammanhangs
skapande

Vad ses 
som 
viktigt 
kunnande

Atommodellens upp-
byggnad och partiklar
Periodiska systemets 
uppbyggnad
Principer för jonbind-
ningar och kovalenta 
bindningar
Kemiska beteckningar 
och enkla formler (främst 
i FIN)

Naturvetenskapligt 
arbetssätt (nog-
grannhet)
Hantering av säker-
hetsaspekter intresse 
för naturvetenskap
Användningsområ-
den för olika ämnen

Kemins betydelse och 
förklaringsmöjligheter 
för olika samhälleliga 
fenomen
Att kunna sätta 
kemin i ett större 
sammanhang

Lärarens 
kommu-
nikativa 
handlingar 

Precisera elevernas svar 
på frågor 
Korrigera eller godkänna 
elevernas responser (IRE)
Guida eleverna fram till 
rätta svar
Illustrerar med hjälp av 
metaforer och liknelser 

Instruktioner (skrift-
liga och muntliga) 
där läraren använder 
naturvetenskapliga 
begrepp, benäm-
ningar och uttryck

Skapande av sam-
manhang i form av 
exempel och/eller 
berättelser 
Föreläsningar med 
inslag av IRE även med 
elevinitierade frågor

Eleven ges 
möjlig-
het att 
utveckla 

Förmågan att beskriva 
atomens uppbyggnad, 
det periodiska systemets 
uppbyggnad, att kunna 
redogöra för hur t.ex. 
joner bildas
Förmåga att identifiera 
olika vardagliga företeel-
ser som kan förstås med 
hjälp av kemin 
Förmågan att hantera 
principer för vissa formel-
språk och beräkningar 
(främst i FIN)

Ett naturvetenskap-
ligt förhållningssätt: 
-noggrannhet i 
hantering av labora-
tionsutrustning och 
kemiska ämnen
-säkerhetstänkande
- observera, pröva, 
ställa hypoteser och 
dra slutledningar

Förmåga att förstå 
kemi i ett samhälleligt 
och historiskt sam-
manhang 
Förmåga att identi-
fiera kopplingar till 
och avgränsa kemi 
från andra ämnen 

Centrala 
redskap

Tavlan, overhead, power-
point,
Periodiska systemet
Anteckningshäfte
Minnesstrategier
Vardagsexempel (NaCl = 
bordssalt)

Tavlan, overhead, 
power-point,
Laborations- och 
säkerhetsutrustning, 
Instruktioner (skrift-
liga och muntliga) 

Exempel och berät-
telser
Skisser, modeller

Kompe-
tenta 
elever är 
de som

Minns snabbt och lätt, 
utnyttjar olika minnes-
strategier och förstår 
relationen mellan var-
dagsexemplen och det 
kemiska innehållet

Följer instruktioner, är 
noggranna och prövar 
på att dra slutledningar
förstår vad laboratio-
nen är ett exempel på

Klarar av att identi-
fiera och upprätthålla 
kopplingen mellan 
kemiinnehåll och det 
skapade samman-
hanget
kommer med egna 
sammanhangs-
skapande exempel
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Motsätt-
ningar/ 
spän-
ningar

Att välja vilka fakta, 
begrepp och modeller 
som ska utgöra innehål-
let – att förenkla utan att 
förvanska
Att hinna med kursen

Säkerhet och nog-
grannhet i relation till 
t.ex. tid
Att välja typ av labo-
rationer (bekräftande 
eller utforskande)
Att skapa en koppling 
mellan laborationer 
och teoretiska modeller 
och förklaringar

Att skapa samman-
hang som synliggör 
kemiinnehållet 
Att få kemiinnehållet 
att framträda 
 

Metoddiskussion – sammanflätade 
 undervisningshandlingar
I analysarbetet har vi främst utgått från transkriptioner från videofilmer och 
ljudfiler med fokus på den kommunikation som ”hörs”. Fokus har således 
legat på att urskilja sådana kommunikativa handlingar som tillsammans 
konstituerar en undervisningspraktik. Detta analysarbete kompliceras av att 
lärare samtidigt försöker realisera flera och ibland motstridiga mål. Kom-
munikationssekvenser kan därför innehålla, eller snabbt växla mellan, olika 
undervisningspraktiker. För att belysa hur vi arbetat presenteras i det följande 
ett hårt redigerat utdrag ur Sörens introducerande lektion. Av utdraget fram-
går det hur tätt vävda i varandra olika undervisningspraktiker kan vara. 

I följande sekvens kan vi urskilja både sammanhangsskapande och erfa-
renhetsbyggande undervisningshandlingar. Speciellt i exemplets senare del 
förekommer diskussioner som kan ses som inspiration till en möjlig framtid 
som kemist. Därefter i exemplet börjar Sören bygga upp en berättelse som 
kan ses som skapandet av ett historiskt sammanhang som han själv avbryter 
för inslag av kunskapsreproduktion. Efter detta återgår han till att bygga det 
historiska sammanhanget. 

Sören: Ja, men till exempel om, om klimatförändringar, miljöförstöringar och 
så där det ... det är ju sånt som vi egentligen räknar med att kanske människan 
ligger bakom och det är ju upptäckter som, uppfinningar eller upptäckter el-
ler arbeten och saker som kemister kanske kommer fram till, va, delvis. Men 
samtidigt är det kanske inte dom som tagit besluten som i sin tur har lett till 
dom här miljöförstöringarna som 20-30-40 år senare leder till miljöförstö-
ringar eller klimatförändringar... Men några står ju för rätt bra upptäckter 
och det... Många tänker på sånt här med som grundforskning, man ser kanske 
inte direkta verkningar av att man har gått i skolan eller att nån forskar på sin 
kammare eller så vad. Men så småningom leder det ju till sådant som vi har 
stor nytta av idag. /…/ Dom killarna och tjejerna som jobbar med det, dom 
gjorde sina läxor eller tänkte på egen hand, tog hjälp av varandra, laborerade, 
experimenterade, då. Och det här har man gjort en ganska lång tid men om 
man backar tillbaka lite grann.../…/ Ni läser ju historia...
Elev: Ja?
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Sören: Och ... fyrahundra år före Kristus är född fanns en lirare som hette 
Demokritos, han tänkte och tänkte och tänkte och det var inte så mycket 
laborerande för hans del utan han satt och tänkte ut: Hur förhåller det sig 
egentligen med allting som finns runt omkring, materia och så va. Det måste 
ju finnas nånting väldigt litet... I sjuan om ni kommer ihåg så om man tar en 
bit guld och så delar man den i hälften och så delar man den i hälften och så 
fortsätter man så där tills man får, tills det blir jättelitet. Och så kanske man då 
iallafall i modern tid kunde ta fram ett mikroskop och titta i och så fortsätter 
man och delar och delar tills det är så litet att det inte går att dela längre... Vad 
har man kommit ner till då?
Elev: En atom [ohörbart]
Sören: Ja, och skulle man dela den då var det inte längre guld med guldets 
egenskaper. Så funderade den här Demokritos. (Sörens klass, lektion 1, ht-
09)

Sammanfattning
Det kemiinnehåll vi observerat i de olika klasserna utgjordes av det perio-
diska systemet och kemiska bindningar. Som framgår av resultatet kan vi se 
att det finns många likheter både med avseende på vad som utgör det innehåll 
som behandlas och hur undervisningen organiseras i de finlandssvenska och 
svenska klassrummen. 

Atomen presenteras i alla klassrum med hjälp av likartade tvådimensio-
nella14 ritade modeller, där elektronerna fördelas på olika skal enligt Bohr’s 
atommodell. Ett framträdande syfte, som återkommer i alla klassrum, är att 
eleverna ska kunna använda atommodellen tillsammans med periodiska sys-
temet och oktettregeln för att förstå vilka grundämnen som kan reagera med 
varandra och bilda jon- eller molekylföreningar, och vilka ämnen som har 
ädelgasstruktur och därmed inte reagerar med andra. Periodiska systemets 
uppbyggnad och funktion presenteras och används t.ex. för att förklara vilka 
ämnen som har lätt att reagera med andra ämnen och vilka ämnen som har 
ädelgasstruktur och som därmed inte reagerar med andra. Det som vidare 
skapar en bild av likartade drag utgörs av att klassrummen domineras av 
lärarledd helklassundervisning med en kommunikation som till stora delar 
tar form i det som brukar beskrivas som ett IRE-mönster. Det är först när 
vi gör en närmare analys av kommunikationen och innehållets behandling 
som vissa skillnader framträder. Skillnader som till sin karaktär är sådana 
att det går att anta att de utgör indikatorer på kulturella skillnader (Stigler 
& Hiebert, 1999).

14. En del av lärarna i så väl de finlandssvenska som svenska klassrummen försöker emel-
lanåt, på olika sätt, göra eleverna uppmärksamma på att modellen egentligen borde vara 
tredimensionell med partiklar i ständig rörelse.



102

För att ge en bild av vilka undervisningspraktiker som karaktäriserar res-
pektive klassrum har vi konstruerat nedanstående tabell där vi på basis av 
data gjort en enkel kartläggning av hur vanligt förekommande de olika un-
dervisningspraktikerna är. Vi använder en fyrgradig skala: vanligt förekom-
mande (mörkgrå), förekommer (mellangrå), sällsynt (ljusgrå) eller exempel 
saknas (vit) för att visa på särdragen i de olika klasserna. 

Tabell 2. Profil över undervisningspraktikernas förekomst  
i de olika klassrummen.

Kunskapsre-
producerande 

Erfarenhets-
byggande

Sammanhangs-
skapande

Skola FIN1a Freds klass 
Landsbygd

Vanligt  
förekommande

Vanligt  
förekommande

Exempel saknas

Skola FIN1b Fredrikas 
klass Landsbygd

Vanligt  
förekommande

Vanligt  
förekommande

Exempel saknas

Skola FIN2 Fias klass
Förort

Vanligt  
förekommande

Vanligt  
förekommande

Exempel saknas

Skola FIN3 Fannys klass 
Innerstad

Vanligt  
förekommande

Förekommer Sällsynt

Skola SVE1 Stures klass 
Landsbygd

Vanligt  
förekommande

Exempel saknas Exempel saknas

Skola SVE2 Sörens klass 

Förort

Vanligt  
förekommande

Förekommer Förekommer 

Skola SVE3 Svens klass 
Innerstad

Vanligt  
förekommande

Vanligt  
förekommande

Exempel saknas

Undervisningen i de olika finlandssvenska klassrummen är således till stora 
delar mycket likartad. Grovt kan de finlandssvenska klasserna beskrivas med 
hjälp av två undervisningspraktiker: den kunskapsreproducerande, som 
främst förekommer under teorilektioner och den erfarenhetsbyggande, som 
i sin tur främst förekommer under laborationslektioner. Fannys klass (skola 
FIN3) skiljer sig något dels genom att erfarenhetsbyggande undervisnings-
handlingar är mindre vanligt förekommande men också för att det finns 
några tydliga inslag av sammanhangsskapande undervisningshandlingar. 

Sammantaget kan konstateras att i de finlandssvenska klassrummen be-
handlas kemiinnehållet i högre utsträckning frikopplat från vardagliga ex-
empel och olika samhälleliga fenomen. Detta förstärks genom att lärarna 
endast översiktligt eller inte alls går in på frågor om försurning och andra 
miljöaspekter trots att de ingår i läromedlet inom ramen för det behand-
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lade området (se Ekvall, 2011). Lärarna säger själva explicit att detta är det 
innehåll de väljer bort om de upplever tidsbrist och motiverar det med att 
det sannolikt redan är bekant för eleverna via massmedia. Detta sätt att be-
handla kemiinnehållet kan jämföras med det som Sjöström (2011) talar om 
som kemins formella eller disciplinära aspekter (jfr även Johnstone, 1982). De 
fyra lärarna är mycket tydliga med att peka ut vad eleverna behöver kunna 
för att klara provet. Laborationer genomförs regelbundet i tre av de fyra 
klasserna och eleverna framstår som vana med skolans naturvetenskapliga 
arbetssätt där säkerhetstänkande utgör ett centralt kunnande (Delamont, 
Beynon &  Atkinson, 1988). Kopplingen mellan laborationerna och det ke-
miinnehåll som behandlas under så kallade teoripass blir dock sällan tydlig-
gjort (jfr Berg, m.fl, 2010). Kommunikationen mellan läraren och eleverna i 
de finlandssvenska klassrummen är begränsad och samtal om annat än det 
kunskaps innehåll läraren tänkt behandla uppstår främst i ett disciplinerande 
syfte (korta tillsägelser, svar eller kommentarer för att kunna återgå till plan-
lagt innehåll). Att minnas och att vara noggrann premieras. Lärarna kom-
municerar på olika sätt en bild av att kemi är svårt men viktigt och att ämnet 
består av fakta som mer eller mindre måste präntas in. Vidare framträder en 
bild av att lärarna, så långt det är möjligt, försöker minimera sådant som de 
uppfattar som ansträngande eller tråkigt för eleverna, t.ex. att skriva mycket. 
Detta blir också tydligt i proven där det vanligen räcker med att svara med 
ett ord eller en kemisk formel (se Lindberg & Löfgren, 2011). 

Kemiundervisningen i de svenska klassrummen uppvisar en större va-
riation sinsemellan. Då vi ser till förekomsten av de olika undervisnings-
praktikerna framträder således tre skilda profiler. Även om skillnaderna 
inte är iögonfallande stora, är variationen mellan de svenska klassrummen 
klart tydligare än den mellan de finlandssvenska klassrummen. Gemen-
samt är dock att kunskapsreproducerande undervisningshandlingar även i 
de svenska klassrummen utgör ett tydligt grundinslag. Svens klass (skola 
SVE3) liknar till stora delar undervisningen i de finlandssvenska klassrum-
men. Det som skiljer Svens klass från de finlandssvenska är den rika före-
komsten av vardagsanknytning som stöd för kunskapsreproduktion, något 
som inte på motsvarande sätt återfinns i de finlandssvenska klasserna. Det 
som till den yttre formen ser ut att vara lika är t.ex. att teorilektioner varvas 
med laborativa lektioner (som t.ex. i Freds och Fredrikas klasser). Stures 
undervisning i skolan SVE1 tar främst form genom kunskapsreproduce-
rande undervisningshandlingar. Denna dominans blir speciellt påtaglig då 
det i princip inte förekommer några laborativa inslag i hans undervisning. 
Även i Sörens klass (skola SVE2) är de kunskapsreproducerande undervis-
ningshandlingarna vanligast förekommande men det finns återkommande 
och tydliga försök till att skapa ett större sammanhang för kemiinnehållet i 
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hans klass jämfört med de två övriga svenska. Däremot förekommer erfaren-
hetsbyggande undervisningshandlingar i form av laborationer mindre ofta 
i hans klass. Sörens undervisning är kanske den undervisning som tydligast 
skiljer sig från den finlandssvenska undervisningen och har med sina inslag 
av sammanhangsskapande undervisning mera drag av vad som också kan 
beskrivas i termer av en förståelseinriktad undervisning (se t.ex. Carlgren, 
2007; van Oers, 2001). 

I de svenska klasserna framstår faktabetonade minneskunskaper till viss del 
som mindre viktiga trots att kunskapsreproducerande undervisningshand-
lingar ser ut att dominera. Eleverna förväntas lära sig vissa grundläggande ke-
miska begrepp, beteckningar och formler medan kemiska reaktionsformler, 
till skillnad från i de finlandssvenska klasserna, inte behandlas. Elevernas eget 
tänkande och förmåga att diskutera olika vardagliga och/eller samhälleliga 
fenomen med hjälp av kemi framstår som värdefullt. Kommunikationen mel-
lan läraren och eleverna är, speciellt i en av klasserna, innehållsligt komplex 
och resonerande. Även i proven förväntas de svenska eleverna skriva längre 
och mera resonerande svar (jfr Lindberg & Löfgren, 2011). 

Avslutande diskussion
Vår studie bekräftar vissa aspekter av tidigare forskning, samtidigt som den 
bidrar med nya och nyanserande aspekter. De aspekter som bekräftas berör 
såväl svenska som finlandssvenska skolor. Att undervisningspraktikerna i 
svenska skolor och klassrum sinsemellan är varierande har dokumenterats 
i andra studier under 2000-talet (Alm, 2010; Lundahl, Nyroos & Rönnberg, 
2005; Sjöberg & Westlund, 2005; Söderström 2005). Mot bakgrund av tidigare 
studier var det också förväntat att undervisningen i de finlandssvenska klass-
rummen dels skulle vara rätt likartad, dels att det dominerande undervis-
ningsmönstret skulle kunna beskrivas i termer av kunskapsreproducerande 
lärarledd helklassundervisning. Resultatet av Norris m.fl. (1996) studie är 
att undervisningen i finska15 skolor – oavsett ämne, klass eller skola – är 
likartad. Resultatet bekräftades även i en senare studie med specifikt fokus 
på undervisningen i matematik och naturvetenskapliga ämnen – lärarledd 
helklassundervisning dominerar fortfarande (Juuti, m.fl., 2010). Däremot 
var det inte lika förväntat att även undervisningen i de svenska klasserna, 
i relation till det begrepp, undervisningspraktiker, som vi använt i studien, 
till största delen skulle utgöras av kunskapsreproducerande, lärarledd hel-
klassundervisning. Under de senare åren har det i flera studier påvisats att 
det som vanligen ses som en traditionell katederundervisning har ersatts 

15. Av Norris m.fl. studie framgår dock inte huruvida även finlandssvenska klassrum ingick 
i datamaterialet.
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av mera självreglerande undervisningspraktiker, t.ex. i form av eget arbete i 
olika varianter (Andrée, 2007, 2010; Arvola Orlander, 2011; Eriksson, 2009; 
Eriksson, Arvola Orlander & Jedemark, 2004, 2005). Det fanns således vid 
studiens inledning ett antagande om att skillnaderna mellan de svenska och 
de finlandssvenska klasserna skulle uppvisa betydligt större variation, fram-
för allt i relation till en förväntad förekomst av självreglerande inslag. Att un-
dervisningen i alla klasser hade så stor betoning på kunskapsreproducerande 
undervisningshandlingar i en lärarledd helklassundervisning kan möjligen 
förstås mot bakgrund av att lärarna uppfattade just detta kemiinnehåll (perio-
diska systemet, kemiska bindningar) som svårt och otillgängligt (”teoretiskt” 
enligt lärarna). Detta innehåll uppfattade lärarna att de måste strukturera och 
förklara för att eleverna skulle kunna tillägna sig en nödvändig baskunskap. 
Detta reser frågan om resultatet blivit annorlunda om ett annat kemiinnehåll 
varit i fokus för observationerna.

Elevers delaktighet
En annan aspekt som tydliggör att det finns en kulturell skillnad mellan de 
finlandssvenska och svenska klassrummen utgörs av klassrumskommuni-
kationen. Som vi i denna studie visat, kännetecknas den finlandssvenska 
klassrumskommunikationen av traditionella IRE-mönster (läraren domine-
rar tidsmässigt talutrymmet, läraren ställer frågor som eleverna besvarar kort 
och svaret bedöms i en lärarrespons). Detta förekommer även i de svenska 
klassrummen, men dessutom förekommer det flera exempel på elevinitie-
rade samtal och omvända IRE-mönster. Det omvända IRE-mönstret nämns 
redan av Cazden (1988). Resultatet av såväl Cazdens studie som av andra 
studier (t.ex. Jacknick, 2011; Lemke 1990; Schegloff, 2007) relaterade till 
klassrumskommunikation som uppmärksammat ett omvänt IRE-mönster 
lyfter dock vanligen frågor relaterade till samtalens formaspekter, maktre-
lationer i klassrummet eller att det innehåll eleverna initierar genom sina 
frågor eller samtalssekvenser sällan är kopplade till undervisningens innehåll. 
I vår studie förekommer det dock ett flertal elevinitierade frågor men även 
samtalssekvenser som till en betydande del faktiskt är innehållsligt relevanta 
– eller att läraren hjälper till med att göra elevinitierade frågor innehållsligt 
relevanta.16

I både de finlandssvenska och de svenska klassrummen erbjuds eleverna 

16. I det svenska klassrum där denna typ av kommunikation var vanligast uppstod även en 
genusproblematik – dels uppmärksammade läraren huvudsakligen pojkarnas initiativ, dels 
var pojkarna aktivare än flickorna. Detta förstärktes av att pojkarna satt längst framme i 
klassrummet medan flickorna satt längt bak. I föreliggande analys har dock genusfrågor inte 
fokuserats.
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möjlighet till delaktighet. Medan de finlandssvenska elevernas delaktighet 
är hårt styrd och avgränsad till korta svar (jfr Löfgren & Lindberg, 2011) 
får de svenska eleverna, speciellt i två av klassrummen, tillgång till en an-
nan typ av agens17 (jfr även Andrée, 2011). Själva begreppet innefattar i sig 
ett antagande om att agens handlar om individens möjlighet att ta plats i de 
sociala praktiker som upprättas i olika sammanhang (i detta fall kemiun-
dervisningen). I de svenska klassrummen tillåts – eller förväntas – elever 
således vara delaktiga i undervisningen (jfr Aukrust, 2003; Lundin, 2007; 
Norén, 2010) på ett annat sätt än i de finlandssvenska klassrummen. Såvitt 
vi kunnat se värdesätter samtliga lärare, finlandssvenska såväl som svenska, 
elevers delaktighet. Traditionerna för hur delaktigheten kan ta form och i 
vilket syfte förefaller däremot att skilja sig åt.

Vardagsanknytning – som stöd för memorering  
eller för skapandet av ett sammanhang?
Ytterligare en aspekt som tydliggör att det finns en kulturell skillnad mellan 
de finlandssvenska och svenska klassrummen utgörs av det som övergri-
pande kan beskrivas som vardagsanknytning (Andrée, 2007, Bergqvist & 
Säljö, 1994; Kärrqvist & Frändberg, 2008). Det vanligaste argumentet för 
vardagsanknytning är att det är ett sätt att göra naturvetenskap (i detta fall 
kemi) relevant för eleven. Det bygger å ena sidan på en föreställning om att 
eleven behöver naturvetenskaplig kunskap för att praktiskt kunna hantera 
sitt vardagsliv och för att som samhällsmedborgare kunna delta i samtal om 
naturvetenskapens roll i samhället. Å den andra finns föreställningar om att 
kemiämnet kan göras mera tillgängligt för eleverna (i termer av igenkänning) 
om det kopplas till vardagsföreteelser (jfr t.ex. Andrée, 2007; Campbell & 
Lubben, 2000).

Vardagsanknytning som didaktiskt begrepp är dock inte oproblematiskt. 
En aspekt av vardagsanknytning som uppmärksammats av bl.a. Schoultz 
(2000) är språkväxlingen. Schoultz menar att när lärare och elever samtalar 
om vardagserfarenheter förekommer det växlingar mellan vardagens språk 
och naturvetenskapens språk, men att det inte alltid blir tydligt för eleverna 
när man kan eller inte kan växla från vetenskapligt till vardagligt språk. I 
före liggande studie kan denna typ av oklarhet speciellt kopplas till situationer 
där läraren för att exemplifiera, illustrera eller ge stöd för minnet gör kopp-
lingar mellan vardagsföreteelser och kemiska begrepp. Vardagsanknytning 

17. Agens, från engelskans agency definieras av Eva Norén (2010) enligt följande (s. 32): 
”Agens innebär att individen agerar utifrån sina intentioner och genom aktiva val påverkar 
skeenden och skapar sig positioner i ett diskursivt maktsystem. Som individ kan man byta 
positioner beroende på vilka diskurser som görs tillgängliga.”



107

som på så sätt används för kunskapsreproduktion refererar ofta till mycket 
skilda sammanhang och ofta utan ett vidare resonemang. Eleverna möter t.ex. 
kopplingar mellan natriumklorid och vanligt koksalt, natriumhydroxid och 
propplösare och kalciumsulfat och gips utan att några specifika kemiska inne-
börder tydliggörs (som t.ex. att alla salter är jonföreningar). Enligt Andrée 
(2007) skiljer sig skolans naturvetenskapliga språkbruk från vad eleverna är 
vana vid i vardagen men också från den disciplinära naturvetenskapen som 
finns i skolans NO- ämnen. NO-klassrummen är den plats där översättningar 
mellan vardagsvärlden och den naturvetenskapliga världen sker i ett slags 
möte som Andrée kallar ett slags hybridpraktik. I klassrummet undervisas 
varken naturvetenskapliga kunskaper eller vardagliga kunskaper utan sär-
skilda NO-kunskaper som endast finns i NO- klassrummen. I de finlands-
svenska klassrummen var kemiinnehållet – och begreppen – tydligare i fokus 
i all kommunikation. Lärarnas föreläsningar kompletterades med enstaka 
klargörande frågor och lärarna var också tydliga med att eleverna skulle an-
vända kemiska begrepp och inte vardagsord då de besvarade frågor.

Det som är den här studiens bidrag är att vi, genom att analysera vad som 
utgör målet med vardagsanknytningen, kan nyansera begreppet. I vår studie 
förekommer två former av vardagsanknytning: 

vardagsanknytning som exemplifiering och stöd för memorering (i de 1. 
kunskapsreproducerande undervisningspraktikerna)
vardagsanknytning som redskap för att skapa ett sammanhang (i de sam-2. 
manhangsskapande undervisningspraktikerna)

Vardagsanknytning till stöd för memorering av t.ex. kemiska basfakta kopp-
lar samman en benämning, ett ämne med något som är känt för eleverna i 
deras liv utanför skolan. Till en sådan form av vardagsanknytning kan också 
räknas de liknelser och metaforiska beskrivningar som läraren också an-
vänder för att underlätta för memorering av basfakta, t.ex. vattenmoleky-
len ritad som Musse Pigg.18 Vardagsanknytning som redskap för att skapa 
ett sammanhang förekom i vår studie vanligast kopplat till samhällsfrågor 
som exempelvis relaterade till energiproduktion och miljöfrågor. Den typ av 
vardagsanknytning som har som mål att skapa ett sammanhang för kemiin-
nehållet har vi valt att kalla samhällskemi. Det vill säga en sammanhangs-
skapande undervisningspraktik öppnar upp för en mera bildningsorienterad 
kemiundervisning (Sjöström, 2011). I vår studie är vardagsanknytning för 
skapande av ett sammanhang (atomens uppbyggnad sett i relation till t.ex. 
kärnkraft eller som historisk idé) betydligt mer sällan förekommande. Detta 

18. Se Danielsson, 2011b, för en diskussion kring hur exempelvis metaforanvändning både 
kan underlätta och komplicera förståelsen för den som inte redan kan innehållet och vet vad 
som är relevant att överföra mellan metaforen och det kemiinnehåll man använder den för. 
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var innehållsliga aspekter som de finlandssvenska lärarna inte alls lyfte i sin 
undervisning.

I och med att målen med vardagsanknytningen skiljer sig åt kan de två 
formerna av vardagsanknytning i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv såle-
des ses som skilda undervisningshandlingar. När vardagsanknytning proble-
matiseras i NO-didaktisk forskning har denna skillnad inte belysts. Vilket 
lärande som kan underlättas eller försvåras med vardagsanknytning behöver 
relateras till vilket kunnande lärarna försöker åstadkomma. Om vardagsan-
knytning används som minnesstrategi är det inte så konstigt om det framstår 
som lösryckt och med svag koppling till olika naturvetenskapliga principer. 
Att påpeka att NaCl är detsamma som bordssalt tydliggör t.ex. inte att jon-
föreningar och salter är synonyma begrepp.

Kemikemi eller samhällskemi?
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att undervisningen i samtliga sju klass-
rum på ett övergripande plan kan beskrivas i termer av katederundervisning, 
men vad lärarna i de olika klasserna åstadkom (mer eller mindre intentionellt) 
skiljde sig åt i vissa avseenden. I de svenska klassrummen var flertalet av elev-
erna delaktiga (ibland med stor iver) i de innehållsliga diskussionerna medan 
de finlandssvenska eleverna mera sällan var involverade i samtal och diskussio-
ner. Att elever tog initiativ till innehållsliga diskussioner genom att ställa frågor 
var betydligt vanligare i de svenska klassrummen. I de svenska klassrummen 
gavs vardagsanknytning (både som stöd för kunskapsreproduktion och för att 
skapa större sammanhang för innehållet) stort utrymme medan det i princip 
var ett obefintligt inslag i de finlandssvenska klassrummen. Sammantaget så 
kan vi se att det som till det yttre kan beskrivas som samma undervisningsform 
inte självklart tillgängliggör samma kunnande (Carlgren 2011). I de finlands-
svenska klassrummen var det i huvudsak kemins disciplinära aspekter som 
fokuserades, dvs. kemikemi (formelskrivning, begrepp, kemiska beteckningar, 
modeller). I de svenska klassrummen var det kemins användning och sam-
manhang som kompletterade de disciplinära aspekterna (Johnston, 2006), vilka 
därmed tonades ner i betydelse. Undervisningen hade med andra ord större 
drag av samhällskemi. Det som här beskrivs som samhällskemi har vi valt 
att jämföra med begreppet bildningsorienterad kemiundervisning som t.ex. 
Sjöström (2011) argumenterar för. 

Hannu Simola (2005, 2008), är en av de finska forskarna som i ett sociolo-
giskt perspektiv studerat det så kallade finska ”Pisaundret”. Han poängterar 
att Finland, i jämförelser med övriga skandinaviska länder, ännu till stora 
delar är ett i sociologisk mening modernt samhälle (jfr t.ex. Giddens, 1996) 
där utbildning värderas högt och där auktoritetstilltron är stark. Ett exempel 
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på en sådan stark tilltro till undervisning visas i en enkätstudie i början av 
2000-talet gjord av Nordiska ministerrådet (NMR, 2001). I den framkommer 
en tydlig bild av att skolan värderas högt i det finska samhället, att speciellt de 
finska föräldrarna har en mycket stor tilltro till skolan och att de ser utbild-
ning som en självklar (nödvändig) väg till ett bra liv. I övriga nordiska länder, 
som enligt Simola mera kan ses som senmoderna samhällen, är tilltron till 
skolan och utbildningens betydelse mycket mera splittrad. Ett exempel på 
vad hög eller låg tilltro till skolan och utbildning kan ha för konsekvenser för 
elevers lärande ger Astrid Røe (2010) vars slutsats av PISA-testen är att finska 
elever är mycket uthålligare än norska och svenska elever då det gäller att ar-
beta med och slutföra även uppgifter som de finner tråkiga. Till detta kommer 
att den finska skolan fortfarande kan beskrivas i termer av en enhetlig skola, 
dvs. undervisningen är likartad oavsett vilken skola eleverna går i. Visserli-
gen finns det också i Finland skillnader mellan skolors resultat som genom 
statistiska analyser kan förklaras med t.ex. föräldrars socioekonomiska för-
hållanden, men denna skillnad är marginell (Brunell, 2007). Trots detta kan 
man säga dels att eleverna i Finland går i en skola som ses som viktig och bra, 
dels att det (ännu) inte spelar någon större roll i vilken skola de går. Då detta 
ställs mot olika bilder från svenska skolor, där resultatet i vår studie delvis 
bekräftar tidigare studier – att undervisningen varierar mellan olika skolor 
och att det i Sverige idag är svårt att tala om ”den svenska skolan”. Därmed 
är det också svårt att säga något mera precist om den bildningsgång svenska 
elever erbjuds. Det finns således en spridning i materialet från de svenska 
klassrummen som går från att uppvisa mycket marginella kulturella särdrag 
till det som uppvisar mera markanta särskiljande kulturella särdrag. Det är 
således inte bara lärarna som uppfattar undervisningsuppdraget något olika 
i Sverige och Finland, utan styrdokumenten betonar delvis olika aspekter (jfr 
Ekvall, 2011) och svenska och finlandssvenska föräldrar och elever värderar 
skolan olika. Sammantaget har dessa faktorer betydelse för hur verksamheten 
i klassrummen kan utformas. 
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Vad krävs för godkänt i kemi?

Viveca Lindberg, Stockholms universitet  
Ragnhild Löfgren, Linköpings universitet

I det här kapitlet beskrivs och jämförs provkonstruktion och bedömning 
i tre svenska och fyra finlandssvenska kemiklassrum. Med utgångspunkt i 
antagandet om att redskap och traditioner bidrar till att forma vad de som 
agerar i praktiker uppfattar att de ska åstadkomma, är syftet med detta kapitel 
att utforska vilka redskap och strategier som lärarna använder för bedömning 
av elevernas kunskapsutveckling. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av 
tidigare betygssystem i Finland och i Sverige. Med denna vill vi belysa vilka 
tankefigurer som bidragit till att utforma de traditioner och bedömnings-
praktiker som möjliggjordes och som lärarna hade tillgång till då de skulle 
ta i bruk nuvarande betygssystem. 

Vi tar vår utgångspunkt i verksamhetsteoretiska och sociokulturella an-
taganden om att praktiker konstitueras i samspel mellan människor, olika 
typer av redskap och miljöer. Lärare i naturvetenskapliga ämnen, i detta fall 
specifikt kemi, utgör den praxisgemenskap som står i fokus. Genom sin skol-
tid, ämnes- och lärarutbildning samt sitt arbete i skolan har de å ena sidan 
formats till de tanketraditioner och den praxis som utgör en aspekt av deras 
bedömningsarbete, samtidigt som de bidrar till att upprätthålla och förändra 
såväl tanketraditioner som praxis. De påverkas av såväl tidigare som rådande 
bedömningspraktiker men påverkar själva den aktuella och fortsatta utveck-
lingen av bedömningspraktikerna i kemi. De redskap som erbjuds är socio-
tekniska i den meningen att en del av dem, t.ex. betygssystem (skalor, valet av 
referenspunkt för bedömning, kriterier m.m.), men också de styrdokument 
betygssystemen relateras till, är skapade av administratörer på uppdrag av 
politiker. I det här fallet avgränsar vi oss till sådana delar av styrdokumen-
ten som specifikt kan kopplas till betygssystemen i respektive land. Andra 
redskap kan vara skapade av forskare, praktiker eller tekniker – t.ex. port-
folios, matriser eller olika dataprogram för individuella utvecklingsplaner. De 
miljöer kemilärarna verkar i är framför allt klassrummet och lärarrummet. I 
klassrummet utgör dagliga bedömningar i klassrumssamtalen en del av den 
vardagsinteraktion som bidrar till lärarnas tolkningar av styrdokumenten. 
Andra – mer formaliserade bedömningssituationer (utvecklingssamtal, prov-
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bedömning/rättning, bedömning av uppgifter, utformandet av individuella 
utvecklingsplaner, betygssättning) – bidrar även de med erfarenheter av sys-
temet i bruk och hjälper till med att forma lärarnas förståelse och användning 
av dessa redskap. På motsvarande sätt kan införandet och användningen av 
matriser, portfolios och dataprogram bidra med erfarenheter som formar 
lärarnas användning av styrdokumenten. Lärarrummet är den andra miljön 
där förhandlingar om innebörden av såväl generella som specifika aspekter 
av styrdokumenten antas förekomma (jfr Räihä, 2008; Wedin 2007). 

Utifrån denna bakgrund och den för forskningsprojektet gemensamma 
referensramen görs jämförelsen. En fråga vi mer specifikt vill besvara är om 
det finns kulturella särdrag i lärarnas bedömningsarbete såsom det kommer 
till uttryck i provkonstruktion och provbedömning? Den andra frågan är 
relaterad till vilka kunskaper som krävs av eleverna, specifikt vad som krävs 
för godkänt i finlandssvenska respektive svenska klassrum: vad karakterise-
rar det kunnande som accepteras som godtagbara i kemi med avseende på 
periodiska systemet och kemiska bindningar? 

Bedömning och betyg i Finland och Sverige
Jämfört med många andra länder har lärarna i Sverige och Finland stort in-
flytande över betygssättningen av eleverna. De betygssystem som ligger till 
grund för denna del av lärarnas arbete i de båda länderna har vissa likheter, 
men det finns också skillnader. I tabell 1 gör vi en översiktlig jämförelse av 
de nuvarande betygssystemen. Sedan följer en skissartad jämförelse av några 
centrala förändringar sedan grundskolans införande i respektive land för att 
ge en viss inblick i de skeden som föregått det som gäller idag. 

I samband med grundskolans införande i Sverige under 1960-talet imple-
menterades normrelaterade (relativa) betyg och en ny betygsskala. Beslutet 
föregicks av en lång period av kritik mot de så kallade absoluta betygen1. 
Den betygsskala som infördes i läroplanen för grundskolan från 1962 bestod 
av betygsstegen 1-5, vilka skulle fördelas enligt tabell 2 (Andersson, 1991, 
2002).

 

1. Absoluta betyg relaterar till föreställningen om att det finns en säker kunskap som lärarna 
ska överföra till eleverna. Ju mer av denna kunskap eleverna visar vid provsituationer (vilket 
togs som intäkt för vad eleven kunde), desto högre betyg fick eleven. Betygsskalan, från högsta 
till underkänt betyg, var A, a, AB, Ba, B, BC och C (Andersson, 1991).
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Tabell 1. Inramningen för bedömning och betygssättning i grundskolorna i 
Finland och Sverige

Betygs-
system

Finland Sverige

Benämning 
& referens-
punkt*

Målrelaterad bedömning Mål- och kunskapsrelaterad 
bedömning

Betygsskala Valfritt för lärarna/skolan, upp till årskurs 8 G – Godkänt 

VG – Väl godkänt 

MVG – Mycket väl godkänt

Betyg ges från åk 8

Kompletteras med betygs-
liknande omdömen för varje 
termin. Rektor på respektive 
skola fastställer hur dessa ska 
utformas.

Verbala betyg: 
kan utformas som 
utlåtande eller 
korta omdömen, ges 
terminsvis

Profil för goda kun-
skaper i åk 6

Sifferbetyg, senast 
i årskurs 8

4 – underkända 

5 – hjälpliga 

6 – försvarliga 

7 – nöjaktiga 

8 – goda 

9 – berömliga 

10 – utmärkta 

Stöd för 
lärarnas 
bedömning 
och betygs-
sättning

- kursplanens kriterier för vitsordet 8 vid 
slutbedömning (summativ)

- kursplanens mål att uppnå 
(lägsta godkänt-nivån), be-
tygskriterier för VG och MVG

- Avsnittet bedömningens 
inriktning** i kursplanerna 
(gäller alla betygsnivåer)

Komplette-
rande extern 
bedömning

Nationella prov i kemi (valfria för lärarna/
skolan) införda på 1990-talet 

Nationella prov i biologi, fysik 
eller kemi enligt Skolverkets 
beslut för respektive skola, 
från och med 2010 (försöks-
utprövning 2009).

* Med referenspunkt avses det som elevernas prestationer jämförs med, en norm (en given 
procentuell fördelning), mål/kriterier eller kunskapsdomäner (jfr t.ex. Black, 1998).

** ”I avsnittet bedömningens inriktning beskrivs de kunskaper och kunskapskvaliteter som 
skall bedömas oavsett betygssteg. Avsnittet utgör en brygga mellan kursplaner och betyg-
skriterier och ett stöd i det lokala arbetet med att konkretisera och fastställa de kunskap-
skvaliteter som skall ligga till grund för bedömningen av eleven” (Skolverket, 2000, s. 7).
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Tabell 2. Procentuell fördelning av betygen enligt Lgr 622.

Betyg  1  2 3 4 5

Procentsats  7 24 38 24 7

Denna fördelning var avsedd för betygen på nationell nivå. I läroplanen från 
1980 mjukas reglerna för betygsfördelning upp: 

Någon given procentsats för de olika betygsgraderna skall inte finnas. Normalt skall 
dock antalet fyror och tvåor i en klass vara fler än antalet femmor respektive ettor. 
Medelbetyget tre gäller för samtliga elever i landet. För den enskilda klassen kom-
mer däremot medelbetygen att kunna avvika från riksgenomsnittet. (Lgr 80, Allmän 
del, s. 39)

I praktiken verkar denna fördelning ännu strax före övergången till 1990-
talets betygssystem ha använts på någon av följande tre nivåer: på klassrums-
nivå (samtliga betygssteg fördelas enligt angivna procentsatser i det enskilda 
klassrummet), på skolnivå (fördelningen görs i relation till skolans samtliga 
parallellklasser inom en årskurs) och på den avsedda nivån, på nationell nivå. 
Praxis varierade mellan olika skolor. Det förefaller som om rektorerna hade 
visst inflytande över vilken nivå som gällde (Lindberg, 2002). På 1970-talet 
initierades det så kallade MUT-projektet (målbestämning och utvärdering) 
som syftade till att utveckla målrelaterad bedömning. Projektet hade i upp-
drag att skriva fram tydliga mål i alla skolämnen med vilkas hjälp man på ett 
enkelt sätt kunde avgöra (pricka av) om en elev nått målet eller inte. Inom 
projektet konstaterade man dock snart att de mål man på detta entydiga sätt 
lyckades formulera i flera fall ledde till en trivialisering av kunnandet, varför 
projektet avbröts. Det dröjde ända till 1990-talet innan man på nytt disku-
terade behovet av att överge de normrelaterade betygen (Andersson, 2002). 
Även den internationella forskningen om criterion referenced assessment 
(mål-/kriterierelaterad bedömning) hade under 1970-talet pekat på behovet 
av öppna mål och kriterier för att inte låsa undervisningen (Popham, 1978). 
För att undvika en sammanblandning med det tidigare MUT-projektet valdes 
benämningen mål- och kunskapsrelaterad betygssättning då betygssystemet 
reformerades. Denna reform innebar också att en ny betygsskala infördes. 
En aspekt av de nya betygen var att man återinförde en godkänt-gräns. För 
grundskolans del innebar det att elever som hade otillräckliga kunskaper 

2. Observera att betyget 1 inte stod för ett icke godkänt/underkänt resultat. Under de decen-
nier detta betygssystem användes fanns inget betyg för icke godkänt. Betygen representerade 
mer eller mindre kunskap. Otillräckliga kunskaper i förhållande till skolans läroplan hante-
rades inte i detta system.
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inte fick betyg i respektive ämne. Inom gymnasieskolan infördes betyget 
IG – Icke godkänt (Andersson, 2002). Sedan introduktionen av betygssys-
temet har några centrala beslut genomförts. Medan det från början enbart 
gavs centrala betygskriterier för det mellersta betyget, Väl godkänt (VG), 
och lärarna förväntades utforma betygskriterier för de två övriga betygen 
lokalt, infördes nationella betygskriterier för samtliga betyg redan 2000 då 
kursplanerna reviderades. Sedan dess har lärarna ålagts utformningen av 
individuella utvecklingsplaner med betygsliknande omdömen (Utbildnings-
departementet, 2008-01-15).

Även i Finland infördes normrelaterade betyg samtidigt som grundskolan 
infördes (POPS 70:I & II). Till skillnad från Sverige var detta en reform som 
genomfördes stegvis i landet under hela 1970-talet, med början i Lappland 
(under tidigt 1970-tal) och avslutning i Helsingforsregionen i slutet av 1970-
talet. Man behöll dock den betygsskala (4-10 – jfr Tabell 1) som införts under 
tidigare decennier. I Finland gavs lärarna anvisningen att de skulle jämföra 
och rangordna eleverna i sin klass, varefter vitsorden skulle fördelas mellan 
eleverna. Redan 1985 frångicks den normrelaterade bedömningen till förmån 
för målrelaterad bedömning. Utformningen av denna har dock varierat över 
tid. Medan läroplanen från 1985 präglades av detaljerade, centralt utformade 
mål och angivet innehåll, innebar läroplanen från 1994 en stark decentra-
lisering: såväl målen som undervisningens innehåll fastställdes i stort sett 
lokalt. Efter bara några år återgick man till en ökad centralstyrning av mål 
och innehåll – dock långt ifrån lika detaljerad som den på 1980-talet (Sal-
mio, 2004). I nu gällande läroplansgrunder från 2004 är målen, det centrala 
innehållet för respektive ämne och de nationella kriterierna för vitsordet 8 
givna. Lärarna förväntas relatera högre och lägre vitsord till dessa kriterier. 
Dessutom finns "en profil för goda kunskaper för årskurs 6" (Utbildnings-
styrelsen, 2004, s. 187). 

Nationella prov används såväl i Sverige som i Finland i vissa ämnen. Inne-
börden av begreppet nationella prov skiljer sig dock mellan länderna. Medan 
i huvudsak alla svenska elever skriver nationella prov i svenska (eller svenska 
som andraspråk), matematik och engelska, är det enbart ett urval elever som 
gör det i Finland. Nationella prov i kemi har förekommit i Finland sedan 
1990-talet (Aksela & Juvonen, 1999) medan de är nya inom grundskolan i 
Sverige. Sedan 2010 skriver eleverna i årskurs 9 nationellt prov i något av de 
naturorienterande ämnena – biologi, fysik eller kemi. Alla elever skriver så-
ledes prov i något ämne, men Skolverket avgör vilka skolors elever som deltar 
i vilket prov (SFS, 2010:1036; SKOLFS 2009:8).
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Sammantaget finns det således både likheter i och skillnader mellan hur 
betygssystemen utvecklats i Sverige och Finland. Bägge länderna har for-
mellt övergett normrelaterad betygssättning till förmån för målrelaterad be-
dömning (Finland) och mål- och kunskapsrelaterad bedömning (Sverige). 
Skillnaderna mellan de två framgår delvis av den jämförelse som följer3. 
Betygs-/vitsordsskalorna har varit och är olika. Medan man i Finland (för 
grundskolans del) har behållit den vitsordsskala som funnits under flera de-
cennier och endast justerat de verbala beteckningarna för respektive vitsord, 
infördes en ny betygsskala under 1990-talet i Sverige. Vidare använder båda 
länderna nationella prov men för olika syften. Medan elevernas resultat i de 
finska nationella proven ligger till grund för skolmyndigheternas informa-
tion om läget i den finska skolan – inte för att bedöma elevernas kunskaper 
(Simola, 2010) – är situationen en annan i Sverige. Då de nationella proven 
på 1990-talet ersatte de tidigare standardproven i grundskolan syftade de 
nationella proven bl.a. till att utgöra ett stöd för lärarnas bedömningar och 
att fungera vägledande för dem i förhållande till konstruktionen av mål- och 
kunskapsrelaterade prov och bedömning av elevernas svar. Under 2000-talet 
har den politiska pressen på lärarna ökat att elevernas resultat i de nationella 
proven ska tillmätas större inflytande över elevernas slutbetyg (Skolverket, 
2007). Slutligen kan vi se att trots att lärarna i de båda länderna, jämfört 
med länder som t.ex. England, tillskrivs en rätt hög grad av autonomi i för-
hållande till betygssättningen, verkar det finnas en större tolerans till att 
uttolkningen av innebörden i respektive betyg kan variera i Finland: ”det 
är den som tolkar skolvitsorden som bestämmer deras betydelse” (www.
edu.fi/grundlaggande_utbildning_elevbedomning), medan denna tolerans 
förefaller ha minskat i Sverige, där kontrollmekanismerna istället har ökat 
(jfr Forsberg & Wallin, 2006).

Styrdokument och bedömning
Till lärarnas arbetsuppgifter hör att utforma de underlag som ska ligga till 
grund för bedömning och betygssättning av elevernas kunskaper. En av de 
vanligaste formerna för att pröva elevernas kunskaper har varit skriftliga prov, 
men även muntliga eller skriftliga läxförhör hör till de traditionella under-
lagen för lärarnas betygssättning. Styrdokumenten från såväl Finland som 
Sverige betonar att underlagen ska vara mångsidiga. I de finska grunderna 
för läroplanen anges att ” Bedömningen under studiernas gång skall vara san-
ningsenlig och grunda sig på mångsidiga prov” (Utbildningsstyrelsen 2004, 
s. 260), medan motsvarande skrivning i den svenska läroplanen (Lpo94) är 

3. För att klargöra de principiella skillnaderna krävs en mer omfattande utredning än vad 
som ryms inom syftet med detta kapitel.
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formulerad som en av skyldigheterna för lärare – läraren skall ”utifrån kurs-
planernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling” Skolverket, 
2006/1994, s. 16).4 Medan den finska läroplanen således betonar att proven 
ska vara mångsidiga, lämnar den svenska läroplanen öppet för formen men 
i båda betonas mång-/allsidigheten. I det följande går vi närmare in på styr-
ningen av lärarnas bedömningsarbete.

Betygsbedömning i kemi enligt finsk läroplan
I avsnittet Synen på kunskap och lärande i grunderna för den finska läropla-
nen (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 16) anges inledningsvis att lärande ses 
som ”en individuell och social process under vilken kunskaper och färdig-
heter byggs upp och förändras samtidigt som eleven får intryck av den om-
givande kulturen”. Övriga skrivningar om lärande betonar lärande som ”en 
målmedveten studieprocess”, ”handlar om att inhämta ny kunskap och lära 
sig nya färdigheter” och ”tillägna sig inlärnings- och arbetssätt som redskap 
för ett livslångt lärande” samt att ”eleven utgående från sina tidigare kun-
skapsstrukturer bearbetar och tolkar det material han eller hon skall lära sig”. 
Den individuella kunskapskonstruktionen sätts således främst, och denna ska 
”stödjas genom en lärandeprocess som sker i social samverkan med andra” 
– det sociala ses som komplement till det individuella. Det enda som står 
om kunskap är att eleven ska ”inhämta nya kunskaper” – vilket förekommer 
på två ställen. Detta inhämtande av kunskaper i kombination med valet av 
det äldre begreppet inlärning (i samband med översättningen till svenska5) 
är de enda indikationer på hur de finska läroplansförfattarna ser kunskap i 
det avsnitt som explicit handlar om kunskap. En möjlig tolkning är att kun-
skap ses som något som ligger utanför eleven och ska införlivas med elevens 
(befintliga) kunskapsstrukturer. Denna tolkning är möjlig i relation till den 
forskning och debatt om metaforer för lärande som var högaktuell framför 
under 1990-talet (jfr Anderson, Reder & Simon, 1996; Greeno, 1997; Sfard 
1998, 2001; Säljö 2000). Avsnittet kunskap och lärande presenteras som en 
grund för de nationella läroplansgrunderna, men förefaller inte beakta synen 
på kunskap som en aspekt av lärares bedömningsarbete. 

De explicita direktiv för lärarnas bedömningsarbete finns i avsnittet Elev-
bedömningen (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 259-268). Av dessa framgår bl.a. 
att 

4. Exakt samma skrivning förekommer även i den nya läroplanen (Lgr 11, s. 18)
5. Det nyare svenska begreppet lärande svarar bättre mot det finska begreppet op-
piminen i och med att det inte ger de metaforiska konnotationer om något som 
finns därute och på något sätt ska in i den som lär sig, såsom det äldre begreppet 
inlärning gjorde. 
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Elevens framsteg, arbete och uppförande skall bedömas i förhållande till målen i 
läroplanen och till profilerna för goda kunskaper. Profilen för goda kunskaper och 
kriterierna för slutbedömningen definierar nationellt den kunskaps- och färdighets-
nivå som utgör grund för bedömningen. Vid sifferbedömning definieras profilen för 
goda kunskaper till nivån för vitsordet åtta (8).” /…/ Läroämnen, ämneshelheter och 
uppförande bedöms verbalt, med siffervitsord eller som en kombination av dessa två. 
Ett siffervitsord anger kunskapsnivån. Elevens framsteg i studierna och lärandeproces-
sen kan också bedömas verbalt. Vid bedömningen av de gemensamma ämnena skall 
sifferbedömning användas på betygen, senast i årskurs åtta. (a.a., s. 260)

Den vitsordsskala6 som använts långt före grundskolans införande är 4-10, 
där 4 står för underkänt (icke godkänt), 5 är det lägsta godkända betyget och 
10 det högsta (jfr tabell 1). Som utgångspunkt för lärarnas betygssättning 
finns således endast profilen7 för vitsordet 8 (citatet nedan). Den här profilen 
är tänkt att fungera som utgångspunkt för lärarna i deras arbete med att sätta 
samtliga betyg. Istället för betygskriterier har man således valt att kalla det 
lärarna förväntas jämföra elevernas prestationer mot för en profil.

Kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömningen (Utbildningsstyrelsen, 2004, 
s. 194).

Eleven
kan tryggt arbeta enligt givna instruktioner ensam och i grupp•	
kan genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar, till exempel ett •	
experiment där man undersöker förbränningen av ett ämne, reaktions-
produktens löslighet i vatten och vattenlösningens surhetsgrad
kan presentera och tolka sina undersökningsresultat•	
känner till olika ämnens kretslopp och fenomen som de förorsakar i na-•	
turen och omgivningen, till exempel kolets kretslopp, växthusfenomenet 
och försurningen
är medveten om betydelsen av kemiska fenomen och tillämpningar av •	
dem för människan och samhället, till exempel fotosyntesens betydelse för 
lagring av energi i den levande naturen samt korrosion och korrosionsskyd-
dets betydelse för byggandet och metallindustrin
känner till ämnen som påverkar naturen, vet deras ursprung och spridn-•	
ingsmekanismer och hur de inverkar på människans välbefinnande och 
naturens tillstånd, till exempel tungmetaller och reaktionsprodukter vid 
förbränning av fossila bränslen
känner till olika branscher inom industrin, som metall- och träförädlingsin-•	
dustrin samt deras produkter och produkternas betydelse i vardagslivet
kan tolka varudeklarationer, förklara begreppet livscykel och kan som kon-•	
sument göra olika val

6. Begreppet vitsord är det betyg eleven får i ett skolämne, medan man med betyg i Finland 
avser betygsdokumentet.
7. Läroplansgrunderna anger att det finns en profil för vitsordet 8, men denna rubriceras 
trots detta som kriterier.
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kan använda riktiga begrepp i beskrivningar av ämnens egenskaper och •	
olika kemiska fenomen, till exempel surhet, elledningsförmåga och förän-
dring av aggregationstillstånd
kan undersöka ämnens egenskaper och använda resultaten för att klassific-•	
era, identifiera och jämföra grundämnen och kemiska föreningar, till exem-
pel ädla och oädla metaller
kan med hjälp av ändamålsenliga modeller beskriva atomer, kemiska bind-•	
ningar och föreningar
kan tolka enkla reaktionslikheter och ställa upp till exempel en ekvation för •	
kolets förbränningsreaktion
kan dra slutsatser om ämnens reaktionsbenägenhet utgående från atomer-•	
nas yttersta elektronskal eller från grundämnenas placering i det periodiska 
systemet.

De tre första kriterierna kan ses som generella för skolämnet kemi oavsett 
innehåll. De fem sistnämnda kriterierna är de vi tolkat som särskilt relevanta 
för den undervisningssekvens vi följde.

Betygsbedömning i kemi enligt svensk läroplan
Som en del av de styrdokument som formulerades för den svenska skolan 
i början av 1990-talet skapades ett betygssystem som benämndes mål- och 
kunskapsrelaterat. Betygssystemet kan dock inte ses frikopplat från övriga 
svenska styrdokument (läroplanen och kursplanerna), i vilka det tydliga ut-
pekandet av fyra kunskapsformer (fakta, färdighet, förståelse, förtrogenhet) 
utgör en central aspekt. Dessa kunskapsformer beskrivs som icke-hierarkiska 
till sin karaktär: ”Visserligen presenteras de fyra formerna i en särskild ord-
ning, men den är inte hierarkisk. De olika kunskapsformerna skiljer sig inte 
åt i termer av lägre och högre” (Carlgren, 1992/2002, s. 52). Vidare anges att 
”Det måste finnas en balans mellan dessa eftersom de kompletterar varandra 
och utgör varandras förutsättningar” (a.a. s. 47). Kunskapsutveckling (dvs. 
mer eller mindre kvalificerat kunnande)8 är, utifrån dessa förutsättningar, 
kopplad till kunskapens kontextuella och relationella karaktär: vad man gör, 
vilka redskap man använder för att göra något och hur man talar om detta 
något får alla betydelse i förhållande till individens interaktion med omvärl-
den (Carlgren, Forsberg & Lindberg 2009). 

Kursplanerna för varje ämne stipulerar två typer av mål: mål att sträva 
mot och mål att uppnå. Dessa har skilda funktioner:

De mål att sträva mot som finns uttryckta i läro- och kursplaner är inte uttryckta i en 

8. Andra sätt att se på kunskapsutveckling är att kunskaperna ökar kvantitativt eller att kun-
skapsutveckling sker genom att man går från hierarkiskt lägre till högre kognitiva nivåer (jfr 
tidigare avsnitt i kapitlet).
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form så att de direkt kan göras om till ett innehåll i skolan. Dessa mål kan inte ’brytas 
ner’, vilket däremot är möjligt med en del av målen att uppnå. Att börja med mål att 
uppnå och därefter fortsätta med mål att sträva mot är att börja bakifrån och att vända 
reformen upp och ner. Utgångspunkten skall i stället vara mål att sträva mot, det är de 
som skall styra undervisningen och prägla allt arbete i skolan. Att alla elever minst skall 
nå mål att uppnå skall vara ett resultat av det man gör i skolan – inte en utgångspunkt 
för undervisningen. (Skolverket 1996, s. 22 – kursiv i originaltext)

Mål att sträva mot betonas således i förhållande till all verksamhet i skolan 
medan mål att uppnå ska användas i utvärderande syfte (för att bedöma om 
skolan lyckats med sitt uppdrag). Kemi ingår i det block av No-ämnen (na-
turorienterande ämnen) som erbjuds i grundskolan. För kemi anges följande 
specifika mål att sträva mot, målen har delats upp i tre områden: natur och 
människa, den naturvetenskapliga verksamheten och kunskapens användning 
(se även bilaga 1).

Skolan skall i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven

beträffande natur och människa

– utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tek-
niska produkter av betydelse för vardagslivet,

– utvecklar kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner,
– utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som förkla-

ringsmodell för kemiska processer,
– får inblick i äldre tiders kemiska tänkande och kunnande,
– utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp 

och spridning,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– utvecklar kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp och 
modeller och hur dessa kan utvecklas genom experimenterande,

– utvecklar kunskap om hur kemin har påverkat våra materiella livsvillkor 
och vår kulturs världsbild,

beträffande kunskapens användning

– utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga 
erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälso-
frågor,

– utvecklar förmåga att använda kunskaper i kemi samt etiska och estetiska 
argument i diskussioner om konsekvenser av kemins samhälleliga tillämp-
ningar. (SKOLFS: 2000:135)

Betygskriterierna relateras till vart och ett av dessa områden. Mål att upp-
nå utgör kriterierna för betyget Godkänt (G). Dessa, liksom kriterierna 
för väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG) finns i bilaga 1. En 
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sammanställning av dem följer i tabell 3, som vi konstruerat för att ge en 
överblick av skillnader i kravnivåer. 

Tabell 3. Sammanställning av betygskriterier.

Naturveten
skapliga 
kunskaps
områden

Godkänt (för 
kemi)

Väl Godkänt 
(för alla No-
ämnen)

Mycket väl god
känt (för alla No-
ämnen)

Begrepp,  modell, 
teori

Ha kunskap om 
för att beskriva 
(grundämnen, 
kemiska föreningar, 
kretslopp, vatten, 
luft)

Använda för att 
beskriva och 
förklara förlopp och 
företeelser.

Använda för att skapa 
nya frågeställningar om 
företeelser.

Mätningar,  
observationer 
och experiment

Ha insikt om 
utformning.

Bidra till utformning 
av frågeställningar 
som kan undersö-
kas.

Bearbeta och utvärdera 
utformning av frågeställ-
ning och undersökning.

Laborativ 
 undersökning

Genomföra samt 
formulera resultat.

Delta och bidra 
vid planering och 
utvärdering.

Planera, genomför, 
dokumentera, utvärdera 
en undersökning.

Naturveten-
skaplig kun-
skapsbildning

Exemplifiera 
naturvetenskapliga 
upptäckter.

Bidra till diskussion 
kring naturveten-
skaplig kunskapsut-
veckling.

Exemplifiera och be
skriva naturvetenskaplig 
kunskapsutveckling.

Relation till 
andra kunskaps-
områden

Använda estetiska 
och etiska argu-
ment. 

Skilja på olika argu-
ment.

Identifiera skillnader.

Kunskapens 
användning i 
samhället

Använda na-
turvetenskap-
liga kunskaper för 
argument i frågor 
om exempelvis 
resursanvändning.

Använda natur-
vetenskapliga 
kunskaper för att 
granska och 
värdera exempelvis 
resurshantering.

Använda naturveten-
skaplig kunskap för att 
granska argument om 
exempelvis resurshus-
hållning.

Vardag/
Historik

Exemplifiera kun
skap som kommit 
till nytta i vardagen.

Exemplifiera 
tillämpnings
områden från 
vardagen.

Illustrera exempel 
kring fördelar/begräns-
ningar kring vardagliga 
problem.

Utöver dessa två typer av mål finns det ett avsnitt i varje kursplan med rub-
riken Bedömningens inriktning. I detta avsnitt ”formuleras vad som skall fo-
kuseras i bedömningen av elevernas kunskaper, vilka kvaliteter i elevernas 
kunnande som skall ligga till grund för betygssättningen” (Skolverket 1996, 
s. 29). För No-ämnena anges detta avsnitt i en samlad text som ska uttolkas 
av lärarna i förhållande till respektive ämne (kemi, biologi och fysik) och till 
de tre tidigare nämnda aspekterna:
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Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden
Bedömningen gäller elevens förmåga att beskriva och förklara omvärlden ur natur-
vetenskapligt perspektiv. Vidare gäller bedömningen hur eleven kan följa, förstå och 
delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner och därvid uttrycka sina tankar och 
frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi.

Naturvetenskapens karaktär
Grunden för bedömningen gäller elevens förtrogenhet med de olika sätt att arbeta och 
utveckla kunskaper som kännetecknar naturvetenskapen. Detta innebär att elevens 
förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflek-
tion skall beaktas. Vidare är en bedömningsgrund medvetenheten om växelspelet 
mellan utvecklingen av begrepp, modeller och teorier å den ena sidan och erfaren-
heter från undersökningar och experiment å den andra. I bedömningen ingår elevens 
medvetenhet om hur den naturvetenskapliga kunskapen förändras genom historien 
och hur den bidragit och bidrar till att forma människans uppfattning om sig själv 
och sin omvärld.

Naturvetenskapen som mänsklig och social aktivitet
Bedömningsgrunden är här elevens insikter i växelspelet naturvetenskap-teknik-
samhälle och hur detta växelspel leder till ny kunskap, nya uppfinningar och produkter 
som på olika sätt används av människan och därvid påverkar naturen, lokalt och 
globalt. Bedömningen gäller också medvetenheten om etiska och estetiska frågor med 
anknytning till både växelspelet och den naturvetenskapliga verksamheten. Elevens 
förmåga att argumentera utifrån såväl naturvetenskapliga som etiska och estetiska 
perspektiv ingår i bedömningen. (a.a., se även bilaga 1)

De olika betygskriterierna ska således läsas i förhållande till mål att sträva 
mot, bedömningens inriktning och mål att uppnå, de är inte avsedda att 
användas fristående. 

Det betyg läraren slutligen tilldelar elevens prestationer ska således ut-
trycka ”i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i 
kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock” (Lpo94, s. 16). Av läro-
planen framgår även att de ämnesspecifika kriterierna för olika kvalitetssteg 
finns som ”stöd för betygssättningen” (ibid. s. 16).

De mål att sträva mot som vi tolkat som särskilt relevanta för den under-
visningssekvens vi följt i de svenska grundskolorna är följande:9

utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tek- –
niska produkter av betydelse för vardagslivet,

utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som för- –
klaringsmodell för kemiska processer,

9. Det tredje kriteriet gäller ej Stures klass (Sve1) som ej laborerar under detta avsnitt och det 
fjärde kriteriet gäller framför allt Sörens klass (Sve2) som läser detta kemiavsnitt till sammans 
med kärnfysik och kärnkraft.
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utvecklar kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp och  –
mo deller och hur dessa kan utvecklas genom experimenterande, 

utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga  –
erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälso-
frågor.

Styrdokumenten som redskap för lärarnas arbete
Sammanfattningsvis förefaller de två betygssystemen vid en första gransk-
ning rätt likartade. I båda fallen signalerar begreppen mål valet av likartade 
referenspunkter. Med utgångspunkt i de två ländernas betygshistoria kan 
man dock se att dessa resulterat i delvis olika uttolkningar. Medan finska 
beslutsfattare harv valt att hålla kvar benämningen målrelaterade betyg, har 
svenska beslutfattare valt en benämning som tar avstånd från den ursprung-
liga, tekniskt rationella uttolkningen och istället valt benämningen mål- och 
kunskapsrelaterad bedömning. Medan den finska läroplanen förbigår kun-
skapsbegreppet lyfter den svenska läroplanen fram det och pekar på den re-
lationella karaktären hos olika kunskapsformer. Konsekvenserna för lärarnas 
bedömningsarbete är att lärarna i Finland i huvudsak har ett mindre kom-
plext system av texter att hantera, målrelaterad bedömning infördes redan 
under 1980-talet och den betygsskala de använder är en som har etablerats 
för flera decennier sedan. De finlandssvenska lärarna kan således i en me-
ning ses som mer förtrogna med rådande betygssystem trots att profilen 
för vitsordet 8 är ny och trots att de själva förväntas avgöra övriga vitsord 
utan att det finns särskilda profiler för vart och ett av dem. Lärarna i Sverige 
förväntas hantera ett komplext system av sinsemellan sammanlänkade styr-
dokument. Läroplanens kunskapssyn, kursplanernas mål att sträva mot, av-
snittet bedömningens inriktning och slutligen betygskriterierna ska läsas 
relationell och elevernas prestationer ska bedömas utifrån en samläsning av 
dessa och ytterligare relateras till det faktiska innehåll eleverna arbetat med 
i klass. Det kan ses som ett betydligt med omfattande tolkningsarbete än det 
de finlandssvenska lärarna förväntas utföra. Till detta kommer att lärarna i 
Finland har ett reellt tolkningsutrymme i förhållande till relevanta delar av 
styrdokumenten – de tillerkänns autonomi i samband med betygssättning. 
Detta är, som tidigare nämnts, inte fallet i Sverige. 

Datamaterialet: dataproduktion, bearbetning och analys
Dataproduktionen i de tre finlandssvenska skolorna och de fyra klassrum-
men genomfördes under ht-07 (Fin1, lärarna Fred och Fredrika) och un-
der ht-08 (Fin2, läraren Fia och Fin3, läraren Fanny). I de svenska skolorna 
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(Sve1, läraren Sture; Sve2 läraren Sören och Sve3 läraren Sven) gjordes data-
produktionen under ht-09. Alla skolor behandlade området om periodiska 
systemet, atommodeller och kemisk bindning i årskurs 8 utom skola Sve2 
som arbetade med detta i årskurs 9. Innehållet i undervisningen avgjordes 
i och med den första skola vi fick tillgång till Fin1. I och med att projektets 
fokus är komparativt blev detta val av avsnitt styrande för vilket specifikt 
kemi-innehåll som kom att ligga till grund för studien i samtliga deltagande 
skolor, finlandssvenska som svenska. 

Materialbaserade intervjuer
Tillvägagångssättet för den här typen av materialbaserade intervjuer är en 
rekontextualisering av så kallade thinking-aloud-intervjuer som utvecklats 
inom kognitivistiskt relaterade perspektiv till sociokulturellt relaterade per-
spektiv. Till exempel genomförde Orrell (1997) en studie inom ett australien-
siskt sjuksköterskeprogram med fokus på lärares bedömning av studenters 
prov. Hon genomförde intervjuer med lärarna medan de rättade proven och 
bad dem kommentera proven muntligt medan de rättade dem. Orrells studie 
syftade till att belysa erfarna lärares kognitioner – tankar om provsvaren un-
der pågående bedömning. Metoden har även använts t.ex. i en svensk studie 
med fokus elevers tolkning av provuppgifter – test-taker-feedback (Erickson, 
1998) – i ett nationellt prov i engelska. Fokus i thinking-aloud-intervjuerna 
ligger, såsom benämningen anger, på hur människor tänker. Föreställningen 
om att man kan komma åt människors tankar genom att studera hur de 
uttrycker sig i intervjusituationer har dock kritiserats i flera sammanhang. 
Kritikerna pekar på två centrala problem: för det första föreställningen om att 
man med intervjudata kan göra anspråk på att uttala sig om människors tän-
kande. Den här kritiken bygger bland annat på Vygotskys (1986) arbeten där 
han menar att även om tänkande och språk är relaterade till varandra råder 
det inte ett ett-till-ett förhållande mellan dem, de är alltså inte samma sak. För 
det andra betonas att intervjun utgör en särskild typ av samtal med specifika 
förutsättningar och begränsningar (Mishler, 1986; Säljö, 1994 & 1999). Dels 
måste man vara uppmärksam på att intervjun konstrueras tillsammans av 
den intervjuade och intervjuaren10 – vilka frågor som ställs och hur den inter-
vjuade tolkar frågorna. Även andra faktorer bidrar till vilka intervjudata som 
blir till: vilka frågor som ställs respektive inte ställs (eller vilka intervjuaren 
eventuellt undviker), vilka svar eller aspekter av svaren som följs upp respek-

10. Mishler (1986) beskriver hur han blev medveten om detta i samband med att han gjorde 
en re-analys av ett intervjumaterial. Motsvarande erfarenheter beskrivs även av Lindberg 
(2003), som valde att hantera problemet genom dels sekventiella intervjuer och dels delta-
garvalidering.



128

tive lämnas samt vilket stöd intervjuaren ger för vissa (typer av) svar genom 
t.ex. att humma uppmuntrande, olika miner och gester respektive vilka man 
inte uppmärksammar eller negligerar. Ofta sker sådant omedvetet, dvs. utan 
att intervjuaren har en ambition att uppmuntra till, stödja eller förhindra att 
den intervjuade talar om något på ett visst sätt. Som en reaktion på kliniska 
intervjuer har frågor rests om hur man kan planera kontextualiserade inter-
vjusituationer, i syfte att skapa förutsättningar för att konkretisera såväl frågor 
som svar. I en studie av Säljö, Schoultz och Wyndham (2001) visar de att om 
man vill undersöka barns förmåga att tala om jorden som naturvetenskapligt 
fenomen (planet) gör man barnens förmåga större rättvisa om man ställer 
in en artefakt som t.ex. jordgloben i rummet. Resultatet från deras studie 
skiljde sig anmärkningsvärt från det i en motsvarande studie av Vosniadou 
och Brewer (1992) där barnen inte hade tillgång till några artefakter utan 
skulle samtala med en vuxen om jorden som naturvetenskapligt fenomen i 
ett, med avseende på jorden, dekontextualiserat sammanhang.

I och med att vår studie handlar om lärares bedömning som kulturellt 
fenomen och social praktik använder vi intervjudata som grund för att ex-
emplifiera uttryck för dessa. Det innebär att vad och hur lärare uttrycker sig 
i intervjusituationer speglar de sociala praktiker de ingår i och utgör en del 
av. I och med att de data som produceras i en sådan intervjusituation ses som 
representerande historiskt och kulturellt framvuxna uttryck för provutform-
ning och bedömning av elevers provsvar har vi sett det som nödvändigt att 
välja ett annat begrepp för att beskriva typen av intervju. I fortsättningen 
använder vi därför materialbaserade intervjuer för att understryka att inter-
vjusituationen är kontextualiserad och därmed ramas in av de förutsättningar 
som både av det material som valts ut och av den specifika samtalsform som 
intervjun utgör. 

De inledande frågorna till intervjun handlade om lärarens utbildning för, 
erfarenheter av och fortbildning i provkonstruktion och bedömning samt 
andra så kallade critical incidents (jfr t.ex. Tripp, 1993; Woods, 1993) av be-
tydelse för detta. Ljudinspelningarna på mp3 kompletterades (utom ett fall) 
med videoinspelningar av provdokumenten med fokus på vad lärarna i fö-
rekommande fall pekade på i samband med kommentarerna om elevsvaren 
eller provfrågorna De övergripande frågorna relaterade till proven handlade 
om utformningen av respektive lärares prov (urval av frågor och kollegialt 
samarbete) och de tre elevernas svar. För urvalet av elevsvar fick lärarna in-
struktionen att välja ut exempel som sinsemellan var olika: ett som av läraren 
bedömdes som ett gränsfall men där resultatet motsvarade godkänt betyg, ett 
som representerade ett för klassen vanligt förekommande resultat och ett som 
representerade ett gott resultat. Om ingen elev i klassen hade ett resultat som 
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representerade ett gränsfall mellan godkänt och icke godkänt skulle läraren 
välja en elev som representerade ett av de svagare resultaten i klassen.

Beskrivningar och analys
Huvudfokus i den här studien ligger på lärarnas bedömningsarbete, i vilket 
utformningen av underlag för bedömning – i detta fall prov – ingår. Lärarna 
handlar i ett sammanhang, som å ena sidan ramas in av de sociotekniska 
redskap (läroplaner, kursplaner och betygssystemet) de har till sitt förfogande 
och å andra sidan de traditioner som utvecklats för hur elevers kunskaper prö-
vas, bedöms och betygsätts. Tidigare har vi gett en kortfattad introducerande 
beskrivning av huvudprinciperna för de svenska och finska betygssystemen 
som utgör en aspekt av inramningen för lärarnas bedömningsarbete. Även 
lärarutbildningen och de redskap för bedömningsarbete den bidrar med har 
vi sett som en annan aspekt som ramar in lärarnas bedömningsarbete. I det 
här kapitlet har vi utgått från lärarnas utsagor, vår sammanfattande beskriv-
ning bygger således på deras minnesbilder och intryck av hur de förbereddes 
för denna del av lärararbetet. Vidare arbetar varje lärare på en skola, deras 
kollegiala kontext för bedömning. Genom dessa korta beskrivningar vill vi 
skissa de sammanhang där de sju lärarnas bedömningsarbete genomförs. 
Provfrågorna och lärarnas bedömning har analyserats i följande steg:

Steg 1: Vilket kemiinnehåll utgör fokus i frågorna? Varje provfråga har klassi-
ficerats utifrån tematiskt kemiinnehåll. För att komma innehållet så nära och 
detaljerat som möjligt är kategorierna smala till sin karaktär. Detta görs för 
att tydliggöra och komma åt olika nyanser av kemiinnehållet. Antalet frågor 
per kategori ses i första hand som en indikator på vilket kemiinnehåll läraren 
ser som centralt. I den här delen av analysen har vi identifierat elva kemika-
tegorier (se tabell 4). De nio första hänvisar specifikt till kemiskt innehåll. 
De två sista kategorierna (kursiverade i tabell 4) pekar istället på innehållets 
sammanhang. Vi har valt att inkludera dessa här eftersom såväl laborationer/
experiment som vardags-/samhällsanknytning ses som centrala inslag i dis-
kussioner om kemiundervisning (Aikenhead, 2005; Fensham, 1985; Jenkins, 
2004; Sjøberg, 2000). Ett exempel på en fråga som tolkats som vardagsanknu-
ten är ”Ge exempel på ställen där det är viktigt med buffertar” (utdrag ur prov 
i Sve3). Det kemiinnehåll som efterfrågas är relaterat till kategorin syror och 
baser, vilket syns tydligt i de svar läraren förväntar sig – ”Buffertar är viktiga 
i bl.a. blodet och marken”. Frågan har därför dels räknats som en fråga om 
syror och baser, dels som en fråga med vardagsanknytning. De sammanlagda 
frekvenserna i tabellen kan således överstiga det totala antalet provfrågor. 

Den första och den andra kategorin skiljer sig från varandra genom att de 
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frågor som kategoriserats som Namn och/eller beteckning på kemiskt ämne 
består av frågor där eleverna ska ange en kemisk beteckning (Fe) eller utifrån 
en kemisk beteckning ange vilket grundämne (järn) eller kemisk förening 
(hydroxidjon) som avses, medan de som kategoriserats som Kemiskt formel-
språk, reaktionslikheter/reaktionsformler11 dessutom kräver att eleverna kan 
ange laddningsbeteckningar och antal samt ange fullständiga reaktionslik-
heter/reaktionsformler: 

Ex. 1. Utdrag ur prov i Fin1 ht-08.

Skriv namn och formel för de salter som bildas av följande joner .

  Namn         Formel
Cu2+ + Cl-___________________    _________________ 

Ex. 2. Utdrag ur prov i Sve3, ht-09. Fråga på MVG-nivå

Vad händer med de olika jonerna när man blandar en syra och en bas. Ge exempel 
med formler.

Steg 2. Vilket kemikunnande efterfrågas? För att beskriva hur eleverna för-
väntas svara (presentera sitt kunnande) och, för vissa frågor, även hur de ska 
använda och läsa av periodiska systemet, har vi därefter kategoriserat vilken 
typ av kemikunnande som efterfrågas (tabell 5). Ett kunnande kan här för-
stås utifrån vad det är eleverna förväntas göra – t.ex. namnge, läsa av, tolka, 
förklara, illustrera. Här har vi således gjort en metaanalys av kemiinnehållet. 
I kemikunnandet ingår därmed aspekter av hur kunnandet presenteras – 
t.ex. i hela meningar, längre utredande texter eller korta svar (benämningar, 
beteckningar, begrepp) – och vad det är som kvalificerar som ett rätt svar i 
skolämnet kemi som kunskapspraktik.

Steg 3. På vilka sätt värderar läraren elevernas svar och vad kvalificerar för 
godkänt? Här har vi fokuserat om och i så fall hur läraren värderar elever-
nas svar. Frågan om värdering ser vi som en aspekt av hur man signalerar 
vad som anses viktigt att kunna och därmed karakteriserar rådande kun-
skapspraktik.

Resultat
Resultatredovisningen presenteras i två delar. Den första delen inleds med 
en sammanfattning av vad lärarna uppfattar att deras lärarutbildningar gett 

11. De kemiska begreppen skiljer sig en aning mellan svenska och finlandssvenska lärare. 
För att synliggöra variationen använder vi begreppen parallellt.
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dem i relation till bedömning och betygssättning, samt deras erfarenheter av 
bedömning och betygssättning i lärarfortbildning. Därefter följer ett avsnitt 
om kollegialt arbete på medverkande skolor i förhållande till provkonstruk-
tion och bedömning. I den andra delen presenteras proven i förhållande till 
tre aspekter: vilket kemiinnehåll (kemikunskaper) som efterfrågas, hur de 
ska presentera innehållet (vilket kemikunnande som efterfrågas) och vad 
som framstår som skillnader i elevernas kunnighet beträffande resultat (be-
tygsnivåer) på provet.

Bedömning, prov och betyg  
i lärarnas utbildning och fortbildning 
Beträffande lärarutbildningarna finns det skillnader både inom respektive 
land och emellan respektive land, men både i Finland och i Sverige finns 
det två principiella studievägar för ämneslärare. Antingen kan man börja 
med att studera ett naturvetenskapligt ämne (eller flera) och senare (eller 
som avslutning på sin utbildning) komplettera med en lärarutbildning eller 
så kan man söka direkt till ett lärarutbildningsprogram med inriktning mot 
naturvetenskapliga ämnen.12

Det som vi kan utläsa av intervjuerna är lärarutbildningarnas bidrag till 
lärarnas arbete med bedömning är mer eller mindre samstämmiga oavsett 
vilka lärosäten de fått sina lärarutbildningar vid eller om de utbildat sig i 
Sverige eller i Finland. De fyra finlandssvenska lärarna är utbildade vid tre 
lärosäten. Fredrika, Fin1, nämner ”formler för hur man kan räkna ut olika 
skalor” men minns i övrigt inget specifikt. Inte heller Fred, Fin1, kan på-
minna sig om något särskilt relaterat till bedömningsfrågor. Han bekräftar 
att en specifik bok (Lahdes, 1997),13 som funnits i lärarutbildningen sedan 
1970-talet (ett kapitel om bedömning ingår), ingick i kurslitteraturen även då 
han gick lärarutbildningen. I huvudsak samma bild ger också de två övriga 
lärarna, vilka fått sin lärarutbildning vid andra lärosäten, men kompletterar 
med var sin erfarenhet av inslag som de säger gett dem viss konkretisering. 
Fia, Fin2, som var relativt nyutbildad då hon deltog i projektet, berättar att 
hon i sin lärarutbildning ”diskuterade hurdana provfrågor man skulle kunna 
sätta, att liksom olika typer och liksom hur man skulle kunna svara på dom” 

12. Bland studiens sju lärare förekommer såväl sådana som inlett med ämnesstudier (kemi 
som huvudämne respektive biämne) eller annat huvudämne (matematik) och senare kom-
pletterat med lärarutbildning, som lärare som valt lärarutbildning med inriktning mot na-
turvetenskapliga ämnen som ingång. Dessutom har en lärare kompletterat lärarutbildningen 
med studier i kemi.
13. Denna bok har getts ut i flera (reviderade) upplagor ända sedan originalutgåvan från 
1969. 
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(Intervju, ht-08). Vidare nämner hon att ett av inslagen för lärarstudenterna 
under praktikperioden på en skola bestod i att konstruera och bedöma ett 
prov för eleverna i en klass. I Fannys, Fin3, lärarutbildning från 1980-talet, 
hade lärarstudenterna tillgång till en pärm med lärares prov i kemi som de 
fick bläddra i och kopiera: ”vi fick ta del av prov, det fanns massor […] om 
vi ville fick vi kopiera allihop” (Intervju, vt-09). I övrigt konstaterade hon 
att det var ”alldeles för lite” om prov och bedömning i lärarutbildningen. 
Fortbildning specifikt om prov och/eller bedömning har ingen av lärarna 
erfarenhet av, men Fanny nämner att detta utgjorde ett inslag i en studiedag 
som ordnades under tidigt 1990-tal.

Lärarna i de svenska skolorna har likartade erfarenheter i förhållande 
till lärarutbildningen. Sture, Sve1, avslutade sin lärarutbildning i början av 
1990-talet. Han kan inte minnas att bedömningsfrågor överhuvudtaget in-
gick i lärarutbildningen utan menar att han är självlärd: ”Nej, det har jag 
nog lärt mej själv. Jag har en bestämd uppfattning om saker och ting. Och 
den lyser nog igenom när man rättar också” (intervju, ht-09). Sören, Sve2, 
har en lärarutbildning för gymnasieskolan i naturkunskap och biologi och 
har dessutom studerat kemi ett år. Han uppger att han inte kan minnas att 
lärarutbildningen innehöll något om varken provkonstruktion eller betyg-
sättning, annat än den praktiska erfarenhet han fick under långpraktiken. 
Inte heller Sven, Sve3, som varit lärare i tio år kan minnas ”att det var nå’nting 
över huvudtaget”, men påpekar också att ”det betyder ju inte att det inte var 
nå’t” (intervju, ht-09). 

Kollegialt arbete i förhållande till provkonstruktion  
och bedömning
En av de frågor vi ställt oss är huruvida provkonstruktion och bedömning 
ses som en kollegial fråga eller som varje lärares ensak. I de finlandssvenska 
skolorna förekommer inslag av kollegialitet men vi har inte identifierat något 
som kan ses som en gemensam praxis. Inom Fin1 förekom en arbetsfördel-
ning mellan skolans alla lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen: 
en lärare ansvarar för konstruktionen av ett prov i ett ämne under ett läsår, 
samma prov ges till alla parallellklasser. Den som har ansvaret för att konstru-
era ett visst prov skickar ut förslaget till provfrågor ”på remiss” till kollegorna, 
som förväntas ge synpunkter. Förslaget justeras utifrån synpunkterna. Även 
i Fin3 hade en liknande praxis utvecklats. Här gavs möjlighet för varje lärare 
att ge förslag på provfrågor och att ge synpunkter på kollegornas förslag. I 
praktiken innebar det att varje lärare antingen bidrog med någon eller några 
frågor eller omformulerade någon kollegas frågor. I Fin2 konstruerade varje 
lärare sina egna prov. När det gällde bedömningen (rättningen) av provsvaren 
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så hade Fin1 det mest långtgående kollegiala samarbetet. Lärarna hade en 
gemensam rättningsmall och provrättningen genomfördes i två steg. Först 
rättade varje lärare proven för sina egna elever. Sedan hade alla kemilärare en 
gemensam bedömningskonferens, där man – utifrån frekvensfördelningen 
över samtliga elevers poäng – gemensamt fastställde vilken poänggräns som 
skulle gälla för lägsta godkända betyg och för vart och ett av de övriga be-
tygen. Samma poänggränser (skala) gällde således i alla parallellklasser. På 
Fin2 och Fin3 rättade och betygsatte varje lärare själv proven för sina elever 
(se tabell 6 för en översikt). 

I Sve1 berättar läraren att de i och för sig samarbetar i förhållande till 
övergripande planering – ”vi har ju inga problem med att relatera till varan-
dra” (Intervju, ht-09) – men då det gäller provkonstruktion och bedömning 
förekommer inget kollegialt samarbete: ”vi har väl ingen vana, eller struktur 
för det” (a.a.). Vidare uppger Sture att de har delvis olika syn på vilket kemi-
innehåll provfrågorna ska handla om och helt olika syn på hur frågorna ska 
utformas: ”Det är mycket, och Stina [kollega] delar upp det i G-frågor, VG-
frågor och man ska göra tre så’na och en så’n eller sex så’na och ingen så’n”. 
Kollegan har således en princip för provkonstruktion, medan Sture anger 
att han ger samma frågor åt alla elever och istället bedömer svarens kvalitet 
i förhållande till frågorna. Hans kollega har således valt att formulera frågor 
som specifikt riktar sig till var och en av de tre betygsnivåerna, (Godkänt, 
Väl godkänt och Mycket väl godkänt). Sture anger att ”Jag tycker att det löser 
sig ändå” – att betygsnivån kan utläsas ur svarens kvalitet i förhållande till 
frågan (Intervju, ht-09).

Sören har arbetat i Sve2 i dryg tio år. På skolan finns det tre No-lärare i 
skolår 7-9. Det förekommer inget samarbete mellan kollegor utifrån prov-
konstruktion och bedömning av prov. Någon enstaka gång har han diskuterat 
en provfråga med närmaste kollegan. Han uppger att de aldrig har suttit och 
diskuterat sina prov i relation till kursplanens mål tillsammans. Sören kon-
struerar vanligen sina prov själv, men det händer också att han använder sig 
av läromedlets förslag till provfrågor. Sven i Sve3 planerar undervisningen 
tillsammans med sin kollega. För provkonstruktion och bedömning använ-
der han sig av läromedlets förslag – i den meningen agerar han i relation till 
läromedelsförfattarnas idé om såväl kemiinnehåll som valet av utformning av 
frågor som specifikt är formulerade för var och en av de tre betygsnivåerna. 
Även om det i Sve2 och Sve3 inte förekommer lokalt samarbete om provkon-
struktion och bedömning kan man ändå tolka deras provkonstruktion som 
exempel på en vidgad kollegialitet i det att Sven i huvudsak och Sören ibland 
använder de provfrågor som läromedelsförfattarna (vanligen No-lärare) före-
slagit i lärarhandledningen.
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Prov i sju klassrum
I samtliga sju klassrum genomfördes papper-och-penna prov vid slutet av 
arbetsområdet. Arbetsområdet var likartat i alla sju klassrum och behandlade 
periodiska systemet och kemisk bindning. I vissa klassrum gjordes kopp-
lingar till syror och baser i relation till detta innehåll medan eleverna i en 
svensk klass (Sve3) läste detta område tillsammans med kärnfysik, vilket 
innebar att även radioaktivitet, fission och kärnkraft ingick i provet. Denna 
klass läste detta område i årskurs 9 medan alla andra klasser gjorde det i 
årskurs 8. I samtliga sju skolor hade eleverna tillgång till periodiska systemet 
under provet. 

Utöver det skriftliga provet genomförs också ett laborationsprov, ”jonjak-
ten” i skola Fin2. Det som framförallt bedömdes i detta prov var att eleverna 
kunde arbeta säkert vid laborationen, dvs. att de använde skyddsutrustning 
och följde säkerhetsföreskrifter. Detta var viktigare än de slutsatser eleverna 
förväntades dra utifrån laborationen – vilka joner deras prov innehöll. Trots 
att det fanns elever som inte klarade av själva uppgiften fick alla i klassen 
godkänt resultat på laborationsprovet. I skola Sve1 förekom inga laborationer 
alls under sekvensen – läraren talade om avsnittet som ”teoretisk kemi”. I 
Sve2 uppgav läraren att det, förutom det skriftliga provet, ingick laborationer 
och ofta någon individuell inlämningsuppgift i terminsbetyget. I Sve3 ingick 
förutom det skriftliga provet också en individuell laborationsrapport.

I och med att förekomsten av skriftliga papper-och penna proven som 
genomfördes i slutet av arbetsområdet var det som var gemensamt för de sju 
klasserna är det de vi fokuserat för jämförelsen i detta kapitel.

Provkonstruktion: innehåll och form i kemiprov
Det här avsnittet handlar om provens konstruktion, dvs. vilka typ av frågor 
som ingår i provet och frågornas innehåll. Först presenteras övergripande 
kategoriseringar av vilket kemiinnehåll som representeras i frågorna (se ta-
bell 4) därefter hur eleverna förväntas presentera sitt kunnande (se tabell 5). 
Vidare kompletteras dessa analyser av lärarnas beskrivningar av sina prio-
riteringar och syn på frågor med avseende både på frågornas innehåll och 
frågornas form. 

I de finlandssvenska skolorna förväntas alla elever besvara alla provfrågor. 
I de svenska förekommer det olika typer av frågor – på var och en av de tre 
svenska skolorna använder sig lärarna av olika signaler för att tydliggöra 
skillnaderna mellan frågorna. I samtliga fall handlar det dock om att tyd-
liggöra vilka provfrågor som ska besvaras för godkänt betyg och vilka som 
krävs för de högre betygen. Vi har sett det som intressant att tydliggöra vilket 
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innehåll (tabell 4) och vilka typer av svar (tabell 5) som krävs för de olika 
betygen i de finlandssvenska och svenska skolorna. Detta är också centralt för 
den jämförelse vi gör i slutet av kapitlet av vad som krävs för godkänt betyg 
i finlandssvenska och svenska skolor. Den svenska delen av tabellerna 4 och 
5 utgörs dels av en siffra som anger det totala antalet frågor för respektive 
kategori, dels (inom parentes) fördelningen mellan olika nivåer. Nivåbeteck-
ningarna och antalet nivåer varierar dock mellan de svenska skolorna. I Sve1 
förekommer dels ”vanliga” provfrågor, dels två ”bonusfrågor”. Sörens frågor i 
Sve2 var markerade med G eller S, där G stod för frågor inriktade mot kurs-
planens mål att uppnå (≈ godkänt betyg) medan S-frågorna var inriktade 
mot kursplanens mål att sträva mot (de två högre betygen, VG och MVG). 
Sven i Sve3 använde sig av tre slags frågor: G-frågor svarade mot betyget 
Godkänt, VG-frågor mot betyget Väl godkänt och MVG-frågor mot betyget 
Mycket väl godkänt.

Frågornas innehåll och lärarnas prioriteringar

Det som klart dominerade provet i Fin1 och som därmed framstod som 
viktigast att kunna var att ange namn och/eller kemisk beteckning. I dessa 
frågor skulle eleverna ange en kemisk beteckning eller utifrån en kemisk 
beteckning ange vilket grundämne eller kemisk förening som avsågs. Sist i 
provet kom frågor där eleverna skulle ange en fullständig reaktionslikhet/
reaktionformel.14 Det kemiska formelspråket blev därmed mycket viktigt för 
att få godkänt på provet. Vardagsanknytning i frågornas karaktär förekom 
bara i en fråga i Fin2. Fredrika (Fin1) ansåg dock att lärarna i Fin1 har satsat 
på ”hur bindningarna mellan partiklarna ser ut” och att ”de [jonföreningarna] 
leder ström och att man genom experiment kan kontrollera det” (Intervju 
ht-07).

Även Fia i Fin2 uppgav att kemiska beteckningar, periodiska systemet, 
oktett och att rita elektroner var viktigt kemiinnehåll. Detta utgjorde den för-
sta delen på provet. Hon hade även med en fråga från ett gammalt nationellt 
prov eftersom hon tyckte att den var annorlunda i och med att eleverna skulle 
ange rätt eller fel men också motivera sina svar. Detta krävde att eleverna 
läser ”jättenoga /…/ för att kunna förstå det” (intervju, ht-08). 

Fia: Men mestadels är det just det att dom skulle förstå det viktigaste som kommer i 
periodiska systemet, som jon och kovalenta bindningar – att dom förstår på riktigt 
hur dom bildas… Och därför vill jag också att dom ritar hur elektronerna… ’hoppar’ 
från en atom, eller delas, så att det blir klart. (a.a.) 

14. Här skiljer sig begreppen: I Sverige används begreppet reaktionsformler medan reaktions-
likheter är det begrepp som används i Finland för att beteckna en kemisk reaktion.
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Vidare nämnde Fia syror och baser och namngivning av salter som viktiga. 
Elva frågor belyser namngivning av syror och baser, användningsområde 
för olika indikatorer samt anknytning till laborationssammanhang. Labora-
tionsanknytning kan handla om labbsäkerhet: ”Vad ska du göra om du får 
syra på handen?”, men en fråga knyter också an till det vätgasprov eleverna 
gjorde vid ett laborationstillfälle: ”När man sätter en magnesiumbit till salt-
syra, vad händer?”. Fia poängterade särskilt kunskaper från laborationer, att 
kunna skriva reaktionslikheter samt avläsa tabeller som viktigt att ha med på 
kemiprov. Det sistnämnda motiverade Fia med att det är bra att kunna ”om 
man studerar sedan, lite längre fram, kemi, så det är ju mestadels det – att 
läsa tabeller, kolla om man fått rätt resultat eller vad det borde bli”.

Tabell 4. Kemiinnehåll i kemiprov – vad efterfrågar finlandssvenska och 
svenska lärare och i vilken omfattning?

Vad förväntas 
av elevernas 
svar?

Antal
delfrågor

Fin1 (2 
lärare, 
samma 
prov)

Fin2 Fin3 Sve1 Sve2 
G/S

Sve3 G/VG/ 
MVG

Namn och/eller 
beteckning på ett 
kemiskt ämne

20 10 5 2 (1+1) 2 (2+0)  5 (3+2+0)

Kemiskt formel-
språk, reaktions-
likhet

3 5 1 0 1 (0+1) 6 (0+0+6)

Atom- respektive 
molekylmodell

2 6 2 1 2 (1+1) 1 (0+1+0)

Definition 0 2 0 0 2 (1+1) 0

Syror, baser, pH, 
indikatorer

5 11 7 0 0 12 (4+4+4)

Periodiskt system 
(grupper, perioder, 
masstal, atom-
nummer, valens-
elektroner)

4 8 8 7 7 (4+3) 9 (5+4+0)

Jon/molekyl-
förening, kemisk 
bindning

2 4 1 1 3 (1+2) 7 (3+4+0)

Radioaktivitet 0 0 0 0 3 (1+2) 0

Mol 0 0 0 0 0 2 (0+2+0)

Laborationsfråga 2 3 1 0 1 (1+0) 3 (0+2+1)

Vardags-
anknytning

0 1 0 2 (1+1) 0 4 (2+2+0)
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Även på provet i Fin3 var det viktigt att kunna ange namn och/eller ke-
misk beteckning och att kunna avläsa respektive fylla i tabeller. Eleverna 
förväntades också kunna beteckna fullständiga reaktionslikheter. Relativt 
många frågor tog också upp syror och baser, pH samt neutralisationsreak-
tioner. Ingen fråga hade någon tydlig vardagsanknytning. Fanny i Fin3 hade 
som princip att frågorna skulle täcka åtminstone ”det viktigaste” i avsnittet, 
exempelvis:

Fanny: Hur joner bildas och sen då hur föreningar bildas, för det är ju grundläggande, 
hur elektroner förflyttas. Det är ju det som är det viktiga och också det som är det 
svåra, både kovalent bindning och jonbindning. (Intervju, ht-08) 

Fanny hade också en klar uppfattning om vad hon lämnar bort om det blir 
ont om tid och motiverar det med att eleverna redan kände till åtminstone 
syror då de kom till årskurs 7: 

Fanny: Det här praktiska med syror och baser. Dom vet re’n ganska mycket om det 
[…] försurningen, som är det sista i det här avsnittet, man behöver bara ta några 
stolpar. (Intervju, ht-08)

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det som innehållsligt dominerade 
de finlandssvenska proven är kemisk formelskrivning. Att kunna ange rätt 
kemiskt beteckning eller aggregationstillstånd men också skriva hela reak-
tionslikheter framstod som ett centralt innehåll för att kunna uppnå god-
känt på provet. Anknytning till vardag och vardagsproblem förekom endast 
i relation till en fråga i Fin2 genom en essäfråga som innehöll kunskaper 
om försurning och neutralisation men också hur man kunde använda dessa 
kunskaper i samhället för att t.ex. kalka sjöar. Fia angav dock att periodiska 
systemet, jonbindning och kovalenta bidningar alltid finns med på provet på 
ett liknande sätt medan syror och baser är något som man ”kan fråga olika 
om”. Fanny däremot, i skola Fin3, underströk att t.ex. försurning är något som 
hon väljer bort om hon kommer i tidsnöd. De innehållsliga prioriteringarna 
på de tre skolorna är således rätt likartade vad avser fokus på kemisk formel-
skrivning men skiljer sig åt i relation till frågor kring kunskapens användning 
(se Tabell 4). 

I Sve1 utgjordes provet av frågor som belyser vilken information man 
kan få ut av periodiska systemet, t.ex. att förutsäga reaktionsbenägenhet, 
ange antal valenselektroner, samt skillnaden mellan olika grundämnen. Sist 
i provet kom de frågor som Sture talade om som ”bonusfrågor”. Dessa frågor 
krävde att eleverna kunde dra slutsatser, vilka byggde på den undervisning 
som föregått men inte kunde knytas till någon specifik lektion. Eleverna 
hade således inte mött sådana frågor under lektionerna. Bonusfrågorna lyder 
(Utdrag ur prov i Sve1 ht-09).
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Vilken slags molekyl finns det i vanligt textillim?
Förklara varför fosfatjonen har laddningen -3.

Den första frågan knyter an till vardagssammanhang där man möjligen kan 
fundera över om lim är lösligt i vatten eller inte medan den andra frågan 
knyter an till kemins formelspråk. Hur eleverna ska resonera sig fram till 
laddningen framgår dock inte av lärarens svar. Sture kommenterar sina bo-
nusfrågor vid intervjutillfället på följande vis:

Sture: Bonusfrågor, det är ju kunskap som dom egentligen inte ska ha, men en sån 
är ju värd kanske en 2-3 andra frågor. Men det är ju bara en elev som kanske har 
klarat nå’n av dom och det är hon som fick MVG. Hon har förstått hur man listar ut 
laddningen på en sammansatt jon. Det har jag aldrig sagt, utan det har hon kommit 
på själv. Det är ju en viss kunskap. (intervju ht-09)

I Sve2 läste eleverna avsnittet om periodiska systemet, atomer och kemiska 
bindningar tillsammans med avsnitt från kärnfysiken. I Sve2 förekom två 
typer av frågor, de som var markerade med G (frågor för att nå godkänt) och 
de som var markerade med S (frågor för att nå högre betyg). Sören kommen-
terade t.ex. en fråga, som bestod av fyra delfrågor, med att det är ganska lätt 
att läsa av periodiska systemet utifrån atomnummer, grupper och perioder 
(5 a, b, c nedan) och att dessa därför är relaterade till mål att uppnå, medan 
frågan om hur man kan beskriva indelningens principer är ”mycket svårare” 
(Intervju vt-10). 

5a) Vilket atomnummer har grundämnet Tenn? (G)
5b) I vilken period hittar du grundämnet Molybden? (G)
5c) I vilken grupp hittar du Barium? (G)
5d.) Beskriv kortfattat vad som menas med indelning i perioder och grupper? (S) 
(Utdrag ur prov i Sve2, ht-09)

Sören lyfte särskilt fram att det som saknades eller inte fanns med på detta 
prov var vardagsanpassning och detta motiverades med att avsnittet var mer 
teoretiskt och därmed mer anpassat till dem som ska läsa vidare om detta 
(t.ex. gymnasieskolans naturvetenskapsprogram). Läraren nämnde också, 
som en kommentar till en fråga där kemiska beteckningar efterfrågades, 
att de inte hade övat på att skriva reaktionsformler och att han därför inte 
förväntade sig att någon skulle kunna besvara den frågan.

Vid laborationen las en bit litium i vatten. Beskriv vad som hände (G) och försök 
redogöra för vad som bildades vid den kemiska reaktionen. Motivera. (S) Om du 
kan skriv reaktionsformel med ord (S) och eller kemiska beteckningar. (S) (Utdrag 
ur prov i Sve2, ht-09)

Då vi frågade om någon av provfrågorna var viktigare än de övriga sade Sören 
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att de viktigaste frågorna var de som berörde ”atomens delar, grundämnen 
plus att ge några exempel” (intervju, vt-10) samt vad som menas med ett 
grundämne. Det är en fråga som läraren hade med på alla sina kemiprov. Den 
signal som gavs i förhållande till G- och S-frågor var att G-frågorna svarade 
mot godkänt betyg, medan S-frågorna var kopplade till de högre betygen.

Kemiprovet i Sve3 utgjordes av många frågor som betecknades som an-
tingen G-frågor, VG-frågor eller MVG-frågor. Totalt bestod provet av 17 
G-frågor, 21 VG-frågor och 11 MVG-frågor. Eleverna fick dock inte svara på 
alla frågor utan måste välja ett visst antal. För att få G krävdes 8 G-frågor för 
VG krävdes dessutom 5 VG-frågor och för MVG ytterligare 3 MVG-frågor. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de innehållsliga prioriteringarna 
är relativt samstämmiga i alla de svenska skolorna. Grundläggande kemi om 
atomens uppbyggnad, periodiska systemets perioder och grupper, elektron-
fördelning och kemisk bindning verkar ingå som viktiga delar hos alla. I Sve2 
ingår dock radioaktivitet och fission (fysikdel) och i Sve3 finns molbegrep-
pet med på MVG-nivå. Alla lärarna kommenterar vardagsanknytning som 
något viktigt och eftersträvansvärt. Att sätta kunskapen i andra sammanhang 
prioriteras framför att öva på att skriva korrekta reaktionsformler. 

Frågornas form och lärares prioriteringar
I det följande övergår vi till att fokusera svarens form, dvs. vilka slags svar 
som förväntas av eleverna. Ett annat sätt att uttrycka det på är på vilka sätt 
eleverna ska presentera sitt kunnande.15 Detta framgår av sammanfattnings-
vis av tabell 5.

De svar eleverna förväntades ge i två av de finlandssvenska skolorna var 
huvudsakligen korta. Det räcker med att eleverna svarade med namn eller 
angav ett begrepp, kemiska beteckningar, ringade in rätt svarsalternativ och 
liknande. De förväntades således inte skriva längre sammanhållna svar i nå-
gon högre utsträckning. I Fin2 efterfrågades 16 frågor där eleverna behövde 
svara med en hel mening. Det skall dock poängteras att för den fråga där 
eleverna ska ange om ett påstående är rätt eller fel så får de 1p om de anger 
detta och kan få ytterligare poäng om de motiverar sina svar. Motivering är, 
enligt Fia, något som man framförallt ser hos de elever som får högre vitsord. 
Lärarnas skäl till att inte använda frågor som avkräver eleverna längre svar 
till detta varierade – men pekade också på att det är en typ av kunnande 
som sammankopplas med gymnasie- och högskoleutbildning snarare än med 
grundskolans kemi.

15. En och samma fråga kan efterfråga två sätt att presentera svaret, t.ex. rita och ange be-
grepp. I dessa fall räknas frågan en gång i vardera rad. Det totala antalet ”hur” kan således 
överstiga antalet frågor.
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En av lärarna på Fin1 nämnde att det kanske kunde ha ingått någon essäfråga 
i provet, men uttryckte också viss tveksamhet till dem:

Fredrika: Varken lärare eller elever tycker egentligen om dem. Ofta undviker vi ju dem 
därför att det är lättare att rätta ett prov där det är klart rätt eller fel jämfört med att 
sitt och ta ställning till ska jag ge två poäng eller tre poäng. (Intervju ht-07)

Tabell 5. Hur förväntas finlandssvenska och svenska elever presentera svaren i 
kemiprovet? Frågornas form och omfattning.

Vad förväntas 
av elevernas 
svar? 

Antal     
delfrågor

– Att eleverna

Fin1 

(2 lärare, 
samma 
frågor)

Fin2 Fin3 Sve1 Sve2 

G-/S-
frågor

Sve3 

G-/VG-/ 
MVG-frågor

Anger namn, 
benämning, 
beteckning 

20 10 2 2 (1+1) 1( 1+0) 6 (3+2+1)

Skriver en reak-
tionslikhet

3 5 1 0 1 (0+1) 6 (0+0+6)

Ritar en atom- 
respektive en 
molekylmodell

2 6 2 1 5 (2+3) 0

Anger/ringar 
in rätt antal 
eller anger ett 
intervall

4 6 0 0 0 4 (4+0+0)

Läser av en tabell 
(periodiska sys-
temet)

3 3 9 1 3 (3+0) 2( 0+2+0)

Anger ett be-
grepp

4 0 2 1 1 (1+0) 2 (0+2+0)

Exemplifiera 0 4 2 0 4 (2+2) 2( 2+0+0)

Bedömer påstå-
ende (sant/falskt)

0 5 6 0 0 0

Definiera, be-
skriva, förklara, 
motivera (svara 
med en mening)

2 16 6 9 (8+1) 4 (3+1) 30 
(9+15+6)

Beskriva, förklara, 
motivera (svara 
med flera me-
ningar)

0 3 0 2 (1+1) 4 (0+4) 7 (0+2+5)
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Fia i Fin-2 hade med en essäuppgift på provet trots att hon ansåg att de är 
arbetskrävande. ”Det är så jobbigt att korrigera /…/ det tar ju en evighet /.../ 
det är lättare att kolla kortare frågor” (intervju ht-08.). Hon motiverade ändå 
deras plats på provet med att det är viktigt att träna på inför gymnasiet, dvs. 
studieförberedande utbildning. 

Enligt Fanny i Fin3 brukade hon vanligtvis ställa en till två essäfrågor 
som krävde ett något längre svar – det hon kallade gymnasiefrågor. Den 
här gången hade hon inte tid att rätta dem (även hon påpekade att det är 
tidskrävande att rätta essäfrågor), eleverna skulle få både provresultat och 
terminsbetyg redan dagen efter provet.

I de svenska skolorna däremot dominerade den typ av frågor som krävde 
att eleverna skulle formulera skriftliga svar med minst en fullständig mening 
– av tabell 2 framgår att detta gäller för godkänt betyg på samtliga skolor. 
Däremot var kravet på längre sammanhållna (essäliknande) svar förbehållet 
de frågor som gav högre betyg. I de fall lärarna kommenterade den typen av 
frågor handlade det om att eleverna måste visa: ”Tecken på att man behärs-
kar kemins sätt att uttrycka sig /…/ att det inte är vardagsspråk /…/formler 
och att det är korrekta benämningar” (intervju med Sven, ht-09). Eleverna 
ska också visa djupare förståelse för kemiska sammanhang genom att dra 
slutsatser och visa att de kan tänka i flera led.

Rättning och betygssättning –  
principer och praxis i finlandssvenska skolor
Av intervjuerna med lärarna i Fin1 framgick det att frågans placering (först 
respektive sist) i provet signalerade dess svårighetsgrad – och samtidigt dess 
innehållsliga värde. De första frågorna i provet hade en särskild funktion: 
att ge svaga elever möjlighet att få tillräckligt många poäng så att de, med 
komplettering av några ströpoäng, kunde nå godkänt resultat. Detta kom 
dock inte till uttryck i antalet poäng, poängtalet bestämdes istället av antalet 
benämningar, beteckningar osv. som eleverna förväntades prestera, vilket 
var den genomgående utgångspunkten för tilldelningen av poäng för var och 
en av frågorna. Vilka poäng eleverna fick (dvs. vilka frågor de besvarat eller 
lämnat obesvarade) spelade enligt lärarna ingen roll utan alla poäng var lika 
mycket värda. Då lärarna presenterade och kommenterade provsvaren för 
de utvalda eleverna visade det sig dock att olika frågor tillmättes olika värde 
i form av status. Indelningen i ”riktiga poäng” respektive ”turpoäng” synlig-
gjordes i relation till lärarens kommentarer om den elevs provsvar som låg 
på gränsen för godkänt betyg.

Fredrika: Det där var ju helt OK poäng. Om vi då säger vad som faktiskt har visat på 
någon kunskap här. Här var nog två riktiga poäng och det där var ett ganska värdefullt 
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poäng [eleven kan ange SO4
2-] och det är förvånansvärt. Det förstår jag inte hur hon 

har kunnat när hon inte kunnat något annat. Men det där var ju ett bra poäng [eleven 
kan ange gränsen för basiskt pH-värde] och det där. /…/ Så vad har vi nu ... en , två, 
tre, fyr, fem poäng som är helt OK, sex, sju det där var ju ganska lätta poäng men i 
alla fall /…/(intervju, ht-07)

Den sista frågan i provet signalerade genom sin placering att den var den 
svåraste. I Fin1 handlade den om kemisk formelskrivning. Även i Fin2 och 
Fin3 förekom principen att ställa lättare frågor i början av provet. ”Den här 
första frågan var ju sån att det var bra att ha någon jätteenkel så alla skulle 
få någon poäng” (intervju ht-08). Det var dock inte nödvändigt att eleverna 
besvarade essäfrågorna, om de förekom, för att nå godkänt resultat – elevens 
totala poängsumma (andelen poäng av max-poäng på provet) avgjorde.

Praxis i Fin1 var att eleverna fick godkänt på provet om de hade 20 procent 
av den totala poängsumman. Fredrika i Fin1 kommenterade detta med att det 
var en rätt låg andel poäng i relation till den generella princip skolans lärare i 
naturvetenskapliga ämnen och matematik hade – att det krävs 25 procent av 
totalpoängen för att få godkänt på proven. Kollegan Fred menade att kemi är 
ett svårt ämne, vilket var anledningen till att de frångick principen.

I Fin1 skrev alla elever i de olika parallellklasserna samma prov samtidigt 
och lärarna hade en gemensam rättningsmall. Rättningen genomfördes i två 
steg. Först rättade varje lärare proven för sina egna elever. Efter det hade alla 
kemilärare en gemensam bedömningskonferens, där de – utifrån frekvens-
fördelningen över samtliga elevers poäng – gemensamt bestämde poäng-
gränsen för lägsta godkända betyg och för vart och ett av de övriga betygen. 
Samma poänggränser (skala) gällde således i alla parallellklasser. Fredrika 
motiverade detta utifrån ett elevperspektiv – samma antal poäng ska resultera 
i samma betyg oavsett vilken klass eleven går i: 

Fredrika: Vi kan ju inte… Meningen med de här [gemensamma] skalorna är 
ju att det här det ska bli rättvist. Att om en [elev] som har en annan lärare har 
elva poäng så ska hon inte kunna säga att se jag fick elva poäng och det här 
vitsordet och då kan inte jag åt mina elva poäng ge ett annat vitsord. Utan de 
ska vara jämförbara med varann. /…/ Och jag kan inte säga att jag någon gång 
förr ha märkt det så tydligt som just vid det här provet att jamen nog har hon 
många turpoäng bland de där elva. (intervju, ht-07)

I Fin1 relaterades provkonstruktion och bedömning inte direkt till kurspla-
nens mål:

I: Har ni diskuterat de, frågorna, i relation till de mål som finns i läropla-
nen?
Fredrika: Ibland och ibland inte. Sällan ska vi väl säga. Vi följer nog mer boken 
än läroplan. Det blir nog så i praktiken. (intervju, ht-07)
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I samband med att grunderna för läroplanen från 2004 och kriterier för vits-
ordet 8 infördes prövade lärarna i Fin1 att använda kriterierna som utgångs-
punkt för poängskalan. De fann det svårt – ”då ska ju provet vara perfekt”. 
Innebörden av det perfekta visade sig vara relaterad till deras förståelse av 
fördelningen av vitsord mellan eleverna, med givna kriterier som grund för 
bedömning går det inte att upprätta en normalfördelningskurva. 

I Fin2 hade lärarna tidigare en gemensam syn på hur stor andel av poängen 
som krävdes för godkänt betyg, men utifrån erfarenheter från året innan och 
efter samtal med en kollega vid en annan skola hade Fia bestämt sig för att 
sänka kraven lite (från 45 till 30 procent):

Fia: Men egentligen så påverkar det ju inte så väldigt mycket vilken gräns man 
har, de allra svagaste fick ändå fyror [dvs. underkänt]. Jag har t.ex. en som nu 
har fått en sexa och som annars skulle ha haft femma, så det är liksom bara 
liten skillnad, även på hennes vitsord. Och den där som är underkänd så är 
underkänd i alla fall. Och när det kommer till sjuor och åttor så är det ganska 
liten skillnad.
Intervjuare: Vad är det som har gjort att du har ändrat dej?
Fia: Kanske jag… Alltså det var speciellt i den där svaga klassen så kom det jät-
temycket femmor [lägsta godkända betyg] och sexor, som ändå kunde ganska 
mycket. Så jag tyckte att det blev kanske rättvisare på något sätt, att lite sänka 
den där skalan så att det inte blir så många så där riktigt dåliga vitsord, ändå. 
Men när det faktiskt var så att, det var den där Filips [kollegans] skala, så det 
kom ganska mycket tior [dvs. högsta betyg] också, så att det var så att det var 
jättemycket [för]delat till femmor och tior, speciellt i vissa klasser, så att jag 
tänkte att det är kanske bättre att ändra den där skalan lite så att man får alla 
vitsord däremellan, inte bara dom där sämsta och bästa. (Intervju, ht-08)

Utöver de poängmässiga skillnaderna mellan de tre elevernas prov gav Fia 
även några generella kommentarer om de tre elevernas kunskaper. Om den 
elev vars resultat låg på gränsen till godkänd sade hon att eleven ”vet lite 
grann men inte allt”, exempelvis visste eleven att en viss jon har en positiv 
laddning men inte hur många. Den elev som bedömts som medelgod ”kunde 
principen och hade någon logik” – även om han ”inte kom ihåg allt”, medan 
den elev som har det bästa resultatet kom ihåg ”detaljerna men även de stora 
dragen”. Vidare skrev den sistnämnda eleven längre svar på frågorna och 
använde ett annat språk vilket gjorde att elevens svar ”inte behöver tolkas” 
utan ”allting finns med”. Läraren exemplifierade med att eleven dels skrev 
att magnesiumklorid och vätgas bildas och även beskrev utförligt hur man 
kunde testa detta praktiskt. 

Provkonstruktionen i Fin3 gjordes enligt Fanny vanligen tillsammans 
med övriga No-kollegor. Alla lärare gavs möjlighet att både ge förslag på 
provfrågor och att omformulera andras frågor. Rättning och betygsättning 
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gör varje lärare själv för sina elever. I Fin3 krävdes ca 30 procent för godkänt 
på provet. 

På samtliga finlandssvenska skolor gällde att varje svar poängsattes. Det 
som låg till grund för hur många poäng olika frågor gav var vanligen hur 
många av något (benämningar, beteckningar mm.) som efterfrågades. Frågor 
som krävde att eleverna t.ex. parade ihop något (namn och beteckning eller 
egenskap och namn/beteckning) gav poäng per rätt hopparade element. I och 
med att antalet poäng varierade mellan frågorna frågade vi om det fanns en 
relation mellan antalet poäng på en fråga och dess värde i termer av viktig-
het – om poäng kunde ses som en signal till eleverna. Poängtalet var dock 
beroende av antalet delfrågor, inte av frågans viktighet. På en direkt fråga om 
det fanns någon fråga på provet som lärarna bedömde som viktigare än andra 
sa alla fyra lärarna att alla provfrågor var lika viktiga – ingen fråga tillmät-
tes mer värde än någon annan, dvs. det finns ingen specifik fråga eleverna 
måste klara av att besvara för att nå godkänt resultat på provet. Trots detta 
tillmättes frågorna olika värde beroende på om de var placerade i början (låg 
status) eller i slutet (hög status) av provet. Eleverna kunde således samla vissa 
poäng på frågor i början av provet, där de skulle ange metaller, gaser och 
joner och deras kemiska beteckningar. Utöver detta kunde de få ströpoäng, 
t.ex. om de kunde para ihop rätt begrepp med rätt substans (t.ex. BTB med 
indikator, HCl med syror). Svaren poängsattes inte enbart utifrån rätt eller 
fel utan även utifrån om de var partiellt rätta. Ett exempel från prov i skola 
Fin3 löd: Hurdana ämnen behövs för en neutralisationsreaktion och vad 
bildas? En elev som svarade: ”Det behövs en bas” fick partiellt rätt på denna 
fråga. Denna elev kom således ihåg en del av svaret kring detta, men de facto 
behöver man både en bas och en syra för att få en neutralisationsreaktion. 
Detta kan å ena sidan förstås som delvis rätt eftersom ”en bas” är en del av det 
svar som efterfrågas. Å andra sidan blir det problematiskt att förstå en neu-
tralisationsreaktion utifrån denna delmängd. Ytterligare ett exempel handlar 
om den kemiska beteckningen för kalcium. Då en elev svarat K istället för Ca 
bedömdes detta som partiellt rätt som och eleven fick delpoäng (markerade 
med + respektive – eller ½). I praktiken var det således möjligt att eleverna, 
utifrån principerna för poängtilldelning, bedömdes som godkända på pro-
vet på basis av innehållsligt fragmentariska kunskaper. När det gäller övriga 
vitsord har de tre skolorna likartade principer: poängen fördelas jämnt över 
vitsordsskalan. Ingen av lärarna relaterade bedömningsarbetet i samband 
med de här proven till kursplanens mål.

I alla tre skolorna fanns dels principer för vad som krävs för godkänt be-
tyg, dels en praxis, t.ex. att lärarna frångick den generella överenskommelsen 
om hur stor andel av poängen som krävdes för godkänt resultat och att den 
slutliga godkäntgränsen i relation till varje enskilt prov justerades i förhål-
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lande till utfallet. När det gällde övriga betyg fanns en generell princip om 
att poängen fördelades jämnt över skalan, men om det såg ut att bli många 
låga betyg (”svårt” prov) eller höga betyg (”lätt” prov) justerades poängen för 
de olika vitsorden. I det förstnämnda fallet sänkte lärarna poängtalet för de 
olika vitsorden och i det sistnämnda fallet höjde lärarna poängtalen. 

Tabell 6. Principer och praxis för provkonstruktion och bedömning   
i finlandssvenska skolor

Skola & provbedöm-
ningsprocedurer

Krav för godkänt Vad krävs för övriga 
vitsord?

Steg 1: Varje lärare 
rättar proven (poäng-
sätter) i den klass man 
undervisar. 
Steg 2: Bedömnings-
konferens: alla kemi-
lärare i åk 8. Utifrån 
den totala poängför-
delningen avgörs om 
provet var lätt eller 
svårt.

Princip: ca 20% av total-
poängen 
Praxis: avgörande för om 
elever får godkänt betyg 
(5) eller underkänt (4) är 
lärarnas bedömning av 
konsekvenserna av ett 
godkänt respektive ett 
underkänt resultat, vilket 
avgör den exakta poäng-
summa som blir gränsen.

Princip: Poängen förde-
las ”någorlunda jämnt” 
över skalan.
Praxis: vid lätta prov (dvs. 
flera elever får många 
höga poäng) skärps 
kraven. 
Elever med anpassad 
studiegång får lät-
tare frågor och får betyg 
enligt poäng men ett s.k. 
asteriskbetyg1 (t.ex. 7*). 

Varje lärare rättar själv 
sina prov (poängsätter 
elevernas svar).

Skriftligt prov:
Princip: 45% av totalpo-
ängen
Praxis: Läraren accepterar 
30% som gräns för god-
känt efter att ha konsul-
terat en sin informella 
mentor.
Laborationsprov:
Eleverna följer säkerhets-
föreskrifterna (använder 
skyddskläder, skyddsglas-
ögon)

Princip: Poängen förde-
las ”någorlunda jämnt” 
över skalan.

Varje lärare rättar själv 
sina prov (poängsätter 
elevernas svar).

Princip: en tredjedel (ca. 
30%). Detta gäller även 
fysik och matematik. 
Praxis: Skalan justeras om 
det generella resultatet är 
dåligt (dvs. det räcker men 
färre poäng för 5). 

Princip: Linjär fördelning 
(poängen fördelas jämnt 
över vitsordsskalan).

1. För asteriskbetyg gäller att eleven bedöms på andra grunder, asterisken anger 
att det vitsord eleven har på betyget inte är likvärdigt med vitsord utan asterisk. I 
och med att det saknas formella principer går det inte att avgöra vitsordets värde 
(jämfört med vitsord utan asterisk) eller vad eleven kan eller vilka svårigheter han/
hon har. Liknande situationer har inte förkommit på de två andra skolorna.



146

Rättning och betygssättning –  
principer och praxis i svenska skolor
Sture gav inga poäng på frågorna utan markerade rätt, halvt rätt eller fel på 
varje fråga. För att avgöra vad som krävs för godkänt använde han sig dock 
av ett poängtänkande i sina egna anteckningar. För att få godkänt krävs enligt 
Sture ungefär hälften rätt. Han poängterade dock att kemisk formelskrivning 
inte krävdes för godkänt. 

Intervjuare: Och hur mycket måste man ha för att vara godkänd?
Sture: Nu har inte jag min kladdlapp, men jag tror att det var… 6 poäng…
Sture: [räknar] en-två-tre-fyr-fem-sex-sju-åtta-nio-tio-elva-tolv-tretton-fjor-
ton-femton-sexton - jaa, nej 8 tror jag.
Intervjuare: Åtta, mm. 
Sture: Lite knappt hälften. /…/
Intervjuare: och vad är det som avgör att det är just åtta av dom här?
Sture: Jo, för då har jag gjort så här att jag har räknat bort det här som är for-
melskrivning. Det kan man få misslyckas med, tycker jag. För det kommer igen 
i nian och det kommer igen på gymnasiet för dom som behöver det. Sen har 
jag i princip halverat det. Det finns ingen logik bakom – jag försöker i princip 
titta vilka [frågor] jag tycker dom ska klara. Den där [frågan] har vi pratat så 
mycket om, så den tycker jag dom ska klara. Den där också – då har man tre 
redan. Här måste man kunna få ihop nå’n slags information, det tycker jag är 
rimligt, tre-och-ett-halvt [poäng]. Och så vidare. (intervju ht-09)

Om relationen mellan bonusfrågor och de andra frågorna i provet uttrycker 
sig Sture så här:

Sture: Bonusfrågor, det är ju kunskap som dom egentligen inte ska ha, men [ett rätt 
svar på] en sån [fråga] är ju värd kanske en 2-3 andra frågor. Men det är ju bara en elev 
som kanske har klarat nå’n av dom. och det är hon som fick MVG. Hon har förstått 
hur man listar ut laddningen på en sammansatt jon. Det har jag aldrig sagt, utan det 
har hon kommit på själv. Det är ju en viss kunskap. (Intervju ht-09). 

På en direkt fråga vilka prioriteringar Sture i Sve1 gjorde när han satte ihop 
provet framgick att periodiska systemets uppbyggnad och princip var ett 
viktigt inslag, vilket han motiverade med utgångspunkt i kursplanen:

Sture: Ja, vi har ju lite – lagstiftning, höll jag på att säga, vi har ju mål som man ska 
uppnå, om man läser här, fast det har jag inte gjort så himla noga. Men jag vet att det 
handlar om att man ska ha lite begrepp vad gäller reaktioner och olika bindnings-
möjligheter, och man ska prova på lite… formelskrivning – det är väl dom tre. Sen är 
det väldigt fritt fram då, hur man vill förhålla sig. Och jag tycker att det är intressant 
att man förstår från grunden, så vi har ju fokuserat väldigt mycket på periodiska 
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systemet, hur det är uppbyggt och varför det blir som det blir, och varför det ibland 
blir molekyler och ibland blir joner, som bildar salter. Och egentligen så handlar ju 
alla frågor om det, så det är inte så svårt. (intervju, ht-09)

Provkonstruktionen i Sve2 baseras antingen på provfrågor som tas direkt från 
något läromedel eller Sörens egna frågor utifrån vad han hunnit gå igenom. 
Alla Sörens prov följer dock alltid de sidor han gått igenom med klassen i 
respektive lärobok, anteckningar samt eventuellt någon fråga från någon 
laboration. De anteckningar som görs kan spegla någon aktuell företeelse 
som tas upp i undervisningen. ”Vardagskemi /../ jag försöker ta lite från det 
som dom träffar på i vardagen” (intervju, vt-10).

Det aktuella provet innehöll frågor som berörde kemi och även fysik men 
användes enligt läraren fram för allt för bedömning inom kemiämnet. Sören 
använde sig inte av poäng vid bedömning av svaren utan angav R (Rätt) för 
ett fullgott svar. Ibland tolkade eleverna frågan på ett annat sätt än vad läraren 
avsett. Om de gav ”ett rätt svar som också har med kemi att göra” (intervju, 
vt-10) så fick de rätt (R) på frågan men läraren resonerade med berörda elever 
om det efteråt. Läraren bedömde/markerade vissa elevsvar med OK vilket 
innebar att svaret kunde utvecklas. Sören exemplifierade utifrån ett elevsvar 
på en fråga: ”Han har t.ex. skrivit ord men inte ritat en modell av en atom 
här” (intervju, vt-10). Svar som var fel eller helt saknades markerades med 
en bock och ibland kunde det förekomma frågetecken, vilket innebar att 
eleverna muntligt måste komplettera efter provet. Anledningen eller motivet 
för denna typ av respons på frågorna var, enligt Sören, att komma bort från 
poängfixering.

För att uppnå VG däremot så krävdes, förutom rätt svar på G-frågorna, att 
eleverna svarat på flera av de frågor som relaterar till mål att sträva mot. Här 
uppgav läraren att eleverna t.ex. skulle kunna förklara kemisk bindning, hur 
joner uppkommer, gärna ge några exempel samt svara på någon laborations-
fråga. På just detta prov gick det inte att få MVG. Läraren angav att för att ett 
prov ska kunna ge MVG så krävs det att eleverna kan använda begrepp i ett 
nytt sammanhang. Detta kan t.ex. utgöras av att de får en uppgift med andra 
ämnen än de laborerat med men som reagerar enligt liknande principer. Ett 
annat exempel som han lyfte var att eleverna kan sätta samman kunskaper 
för att förstå t.ex. klimatförändringar. 

Sven i Sve3 uppgav att han nästan uteslutande använt sig av frågor från 
läromedlens provbank för att konstruera provet – ibland gjorde han om dem 
lite. Han hade själv valt ut frågorna och gjort en gradering och indelning av 
frågorna utifrån G, VG, MVG-nivå. Han gav exempel på en MVG-fråga som 
efterfrågar hur man kan ta reda på en lösnings pH-värde utan att använda 
pH-papper. Denna uppgift var från början en laborationsuppgift. 
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Sven samarbetar med en No-lärare på skolan och de gör gemensamma 
prov. Sven har gjort detta kemiprov, som också parallellklassen använde, 
medan den andra läraren gjorde biologiprovet som Sven använde. De an-
vände en gemensam rättningsmall men jämförelser mellan klasserna gjordes 
inte. Som tidigare nämnts skulle eleverna svara på 8 G-frågor. Eleverna fick 
dock inte helgardera sig utan de fick bara svara på 8 frågor. Om de svarade på 
fler frågor så ströks dessa. Svaren på frågorna bedömdes med antingen rätt 
(G) eller fel (U) medan VG frågorna bedömdes med U, G eller VG. Läraren 
gav ett exempel på en VG fråga som handlade om varför man har den s.k. 
SIV-regeln. Eleven hade skrivit ”att det blir en reaktion /…/om man häller 
i fel så blir det inge bra” (intervju, ht-09). Detta resulterade i ett G. För att 
få VG på frågan så måste svaret dessutom innehålla en förklaring av vilken 
typ av reaktion som sker samt på vilket sätt reaktionen är farlig. Elevens 
svar framstår som ett fullgott svar utifrån frågans formulering men för att 
nå VG på frågan så gör läraren en annan bedömning. Implicit ska eleverna 
förstå att detta krävs för att besvara frågan på ett VG-mässigt vis. Eleverna 
kan aldrig kompensera uppåt mellan de olika nivåerna ”2G är inte ett VG” 
menar Sven (intervju, ht-09). Bedömningen av MVG frågorna gjordes på ett 
liknande. Vilka skilda kvaliteter efterfrågades då i G-, VG- och MVG-frågor? 
G-frågor bestod fram för allt av när, var och hur-frågor som kan beskrivas 
som faktarelaterade frågor. För att kunna svara på VG-frågorna räckte inte 
fakta utan förklaringar som ger svar på varför avkrävdes. Både G och VG frå-
gor belyste exempel från vardagen medan endast MVG-frågorna krävde att 
eleverna skrev hela reaktionslikheter. Enligt Sven var alla G-frågor lika viktiga 
– eleverna bör egentligen kunna svara på alla. Innehållet i dem utgjordes av 
grundläggande kemi som är allmänbildande. Exempel på vardagsanknytning 
i detta prov är natriumhydroxid som propplösare och pH i olika livsmedel.

På samtliga skolor gäller att svaren inte poängbedömdes utan andra sätt att 
markera svarens korrekthet användes. I Sve1 använde lärare en princip för att 
signalera till eleverna (rätt, halvt rätt och fel) men för sig själv använde han 
ett poängsystem för att bedöma elevsvaren. Läraren i Sve2 använde R (rätt) 
respektive OK (svaret kan utvecklas), alternativt bock eller frågetecken på 
frågor som ej besvarats eller där elevens svar är fel. I Sve3 användes U för fel 
svar eller vilken nivå svaret låg på i förhållande till det svar som förväntades 
(frågenivån).

I inget fall förekom gemensam rättning av provet i de svenska skolorna.

Slutsatser och diskussion
I det följande diskuterar vi svenska och finlandssvenska lärares bedömnings-
praxis i förhållande till de förutsättningar för lärarnas bedömningsarbete 
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(redskap, strategier och traditioner) vi identifierat utifrån olika typer av data 
(styrdokument och forskning om bedömning å den ena sidan och de materi-
albaserade intervjuerna å den andra) och till vad som kvalificerar för godkänt 
på det aktuella provet i respektive klassrum. 

Sociotekniska redskap och traditioner
För de svenska lärarnas del har en genomgripande förändring gjorts i betygs-
systemet under 1990-talet. Utgångspunkterna för lärares arbete förändrades 
(från regelstyrning till målstyrning), vilket berörde samtliga styrdokument: 
läroplanen, kursplanerna och grunden för betygssättning (från normrelate-
rad till mål- och kunskapsrelaterad bedömning) och en ny betygsskala (från 
1-5 till G-VG-MVG). Vidare återinfördes en gräns för godkänt – även om den 
för grundskolans del uttrycktes i termer av att eleven ännu inte nått målen 

Tabell 7. Principer och praxis för provkonstruktion och bedömning i svenska 
skolor

Skola & provbedöm-
ningsprocedurer

Krav för godkänt Vad krävs för övriga 
betyg?

Sve1
Inget kollegialt arbete 
förekommer i förhållande 
till provkonstruktion och 
bedömning.

Princip: ungefär hälften av 
frågorna sedan läraren räknat 
bort den fråga som gällde 
formelskrivning. 
Praxis: mindre än hälften – rela-
terat till vilka frågor eleven har 
besvarat rätt.

Princip: Minst en bonusfråga 
besvarad för MVG.
Praxis: 
Framgår ej

Sve2
Inget kollegialt arbete 
förekommer i förhållande 
till provkonstruktion och 
bedömning

Skriftligt prov:
Princip: att eleverna svarat på 
samtliga G-frågor 
Praxis: Ofullständiga svar kan 
kompletteras muntligt

Laborationer och inlämnings-
uppgifter förekommer
Dock inte i samband med detta 
avsnitt

Princip: för VG krävs att några 
av S-frågorna besvarats. 
På detta prov var VG det 
högsta möjliga betyget.
För MVG förväntas eleverna 
sätta kunskaperna i nytt 
sammanhang eller an-
vända samma principer i nya 
exempel/för andra kemiska 
ämnen. 

Sve3
Lärarna delar på arbetet 
med provkonstruktion 
och har en gemensam 
rättningsmall men varje 
lärare bedömer proven 
i sin egen klass. Jämfö-
relser mellan klasserna 
förekommer ej.

Princip: 8 av 17 G-frågor ska 
vara rätt besvarade
Laborationsrapport krävs för 
godkänt betyg
Praxis: 
G-frågor kan kompenseras med 
rätt på VG-frågor (men inte 
tvärtom). 

Princip: Additativ 
- för VG krävs minst 8 G-
frågor rätt + minst 5 av 21 
rätt besvarade VG-frågor; 
- för MVG krävs samma som 
för VG samt rätt på minst 3 av 
11 MVG-frågor.
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och därmed inte kan få betyg. Generellt sett har svenska lärare således relativt 
kort erfarenhet av att använda betygssystemet som helhet. Den massmediala 
uppmärksamhet som 1990-talets betygssystem och dess användning har fått 
i Sverige, har bidragit till att ytterligare förändringar införts efter hand. Sam-
mantaget förväntas de svenska lärarna utföra sitt bedömningsarbete med 
ständigt förändrade förutsättningar (befintliga sociotekniska redskap eller 
bestämmelser om hur de ska användas har kontinuerligt förändrats) samti-
digt som deras bedömningsarbete har ifrågasatts politiskt, massmedialt och 
i forskningssammanhang. För de finlandssvenska lärarna har situationen 
varit betydligt stabilare. Även om reformerna under 1990- och 2000-talen 
har bidragit till omformuleringar av styrdokumenten, har grunden för dem 
inte förändrats på samma genomgripande sätt som i Sverige. Målrelaterad 
bedömning infördes på 1980-talet, vitsordsskalan är densamma sedan flera 
decennier. Vidare har lärarna en långtgående autonomi i förhållande till be-
tygssättning och det saknas massmedial uppmärksamhet av det slag som är 
vanligt förekommande i Sverige. Utifrån dessa skilda förutsättningar har de 
finlandssvenska lärarna under lång tid kunnat utveckla och upprätthålla en 
praxis och en förtrogenhet med sitt betygssystem medan detta inte varit fal-
let för de svenska lärarna. Betygshistoriska aspekter, politiska beslut och den 
legitimitet lärarna i Sverige och Finland tillskrivs har således bidragit till att 
kulturellt skilda betingelser för lärarnas bedömningsarbete har vuxit fram. 
Utifrån dessa skilda förutsättningar har de finlandssvenska lärarna under 
lång tid kunnat utveckla och upprätthålla bedömningsarbetet utifrån lokala 
förutsättningar och behov. Lärarna i de svenska skolorna har istället levt i 
en politisk och massmedial turbulens på nationell nivå sedan 1990-talets 
betygssystem infördes, där deras arbete återkommande ifrågasatts och för-
utsättningarna för detta kontinuerligt förändrats. Sammantaget har således 
betygshistoriska aspekter, politiska beslut och den legitimitet lärarna i Sverige 
och Finland tillskrivs bidragit till att kulturellt skilda betingelser för lärarnas 
bedömningsarbete har vuxit fram.

Även om man generellt kan se bedömning som ett nationellt inramat 
och styrt arbete, förekommer det ändå nationella olikheter. Studier av t.ex. 
Wyatt-Smith, Klenowski och Gunn (2010), Kimbell, Wheeler, Miller och 
Pollit (2007) visar att uttolkningen av styrdokumenten kan bli lokala, något 
som kan förklaras med vilken variation i elevunderlagen lärarna har (eller 
får) erfarenhet av. Lärare som under många år arbetat i samma skola får i 
en mening erfarenhet av den (homogena) sammansättning av elever som 
rekryteras till denna skola. Därmed får de endast det snäva utsnitt av möjliga 
prestationer i förhållande till ett specifikt skolämne som just dessa elever 
representerar. Lärarna anpassar därmed uttolkningen av de sociotekniska 
redskapen (styrdokument som betygsskalan, läroplanens och kursplanens 
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mål och betygskriterier/profiler/nivåbeskrivningar) i förhållande till den be-
fintliga variationen. Lärare som istället har erfarenheter av bedömningsarbete 
i flera skolor eller med elever i olika åldrar utvecklar med tiden bredare refe-
rensramar. Beroende på lärarnas erfarenheter av variation (snäv eller bred) i 
elevprestationer, gör de olika uttolkningar av innebörderna i styrdokumen-
ten16. Resultaten av den här typen av studier, i förhållande till lärares bedöm-
ningsarbete, pekar på att såväl nationella som lokala krav och förutsättningar 
bidrar till att forma enskilda lärares bedömningsarbete. I förhållande till 
dessa studier kan vi konstatera att resultatet av vår studie bekräftar att det, 
trots likheter mellan lärarnas bedömningsarbete inom respektive land, också 
förekommer skillnader mellan lärarna inom såväl de finlandssvenska som de 
svenska skolorna som kan hänföras till i lokala uttolkningar och lokal praxis 
i förhållande till kollegialt arbete. 

Vidare användes styrdokumenten på olika sätt av de finlandssvenska och 
svenska lärarna. Läroplanen, kursplanen och kriterierna för vitsordet 8 var i 
huvudsak frånvarande i de finlandssvenska lärarnas arbete. I en av skolorna 
nämndes kriterierna i en bisats – att de är orimliga och därmed inte kan be-
aktas – men i inget fall relaterades elevernas prestationer till målen eller till 
kriterierna. Det tydligaste tankeredskapet var att elevernas provpoäng skulle 
transformeras till vitsordsskalan och att resultatet på gruppnivå (vilket antin-
gen innebar den enskilda klassen eller eleverna i samtliga parallellklasser i åk 
8) skulle vara jämnt fördelat men med få höga respektive låga betyg. Praxis 
från den korta perioden av normalfördelad betygssättning lever således kvar, 
trots att den formellt övergavs redan under (den finska) grundskolans första 
decennium. I inget fall förekom reflexioner över att ”lätta prov” kanske is-
tället kan ses som ett resultat av god undervisning eller att ”svåra prov” kan 
användas formativt för att informera läraren om vad som kan/bör förändras 
i syfte att underlätta för eleverna att nå bättre resultat.

Vad krävs för godkänt? – Kunskap och kunnande 
Ett resultat av jämförelsen mellan de sex proven var att det, vad gäller inne-
hållet, egentligen bara fanns två tydliga skillnader mellan de svenska och fin-
landssvenska proven. För det första fanns det en stark betoning på frågor om 
formelskrivning i de finlandssvenska proven som inte har en motsvarighet i 
de svenska – det verkade inte vara något de svenska lärarna förväntade sig av 

16. Det är inte ovanligt att detta tolkas som att lärare är mer eller mindre generösa i sin betygs-
sättning (jfr t.ex. Gustafsson, 2006; Lindahl, 2008; Wikström, 2005) – vilket inte nödvändigtvis 
behöver vara fallet. Wyatt-Smith et al (2010) och Kimbell et al (2007) erbjuder således en helt 
annan uttolkning där de pekar på betydelsen av lärares erfarenheter som grunden för olikheter 
i lärares betygssättning.
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eleverna, utom möjligen för de högre betygsnivåerna. Resultatet av den här 
delstudien stöder således resultatet i delstudien av Eriksson, Ståhle och Lind-
berg (2011). För det andra fanns det en tydlig betoning av vardagsanknytning 
i de svenska proven, som inte alls gavs samma prioritet av de finlandssven-
ska lärarna. Även i detta fall stöder vårt resultat det som tidigare forskning 
visat – att vardagsanknytning ses som värdefullt i svensk No-undervisning 
men även utgör en del av det som prövas (jfr t.ex. Andrée, 2007). Frågor 
med anknytning till laborationer förekom sparsamt i såväl de svenska som 
de finlandssvenska proven, men av intervjuerna framgick att detta kan vara 
relaterat till just detta avsnitt, som enligt lärarna skiljde sig från andra avsnitt 
i kemi. I övrigt kan vi se det att lärarna i de finlandssvenska klasserna ser 
till att frågorna täcker (eller representerar) alla kapitel som ingår till provet 
som en typ av innehållslig prioritering. Provet kan i den meningen ses som 
ett slags kontroll av att eleverna läst allt. Detta skiljer sig från praxis bland 
lärarna i de svenska skolorna, som istället utgår från betygskriterierna för 
betyget Godkänt (mål att uppnå). Sammantaget resulterar dessa innehålls-
liga prioriteringar i tydliga om än inte stora skillnader för vad som krävs för 
godkänt (på provet) i finlandssvenska och svenska klassrum.

Ytterligare en skillnad handlade om lärarnas utformning av frågorna och 
därmed om vilket kunnande som förväntades av eleverna: korta svar eller 
fullständiga meningar. De finlandssvenska lärarnas prov bestod av provfrågor 
som alla potentiellt kunde ge eleverna (delar av) poäng. Elevens totala po-
ängsumma i förhållande till den totala möjliga poängsumman och klassens 
(eller parallellklassernas) resultat avgjorde elevernas provvitsord. Lärarna 
konstruerade en skala som var inspirerad av normalfördelningskurvan dvs. 
alla vitsord justerades i relation till elevernas resultat så att en jämn fördelning 
mellan vitsorden skulle uppnås (standardisering utifrån en normalfördelning 
av vitsorden 4-10). I de svenska skolorna däremot använde alla lärarna frågor 
som kvalitativt skiljde sig åt. Frågorna betecknades som G-, VG- eller MVG-
frågor alternativt G eller S (där S stod för strävansmål). En lärare använde 
begreppet bonusfrågor. Det fanns en uttalad strävan att komma bort från 
poängfixering och istället bedöma elevsvaren utifrån kvalitativa skillnader. 
G-frågor bestod fram för allt av när, var och hur-frågor, som kan förstås som 
faktarelaterade frågor medan VG-frågorna krävde förklaringar som gav svar 
på varför- frågor. Detta var dock inte alltid uttalat i frågans formulering utan 
något som elevernas förväntades känna till.

Vad gäller frågornas utformning – vilket kunnande som efterfrågades – 
var de likartade på alla de tre finlandssvenska skolorna. Frågor med fasta 
svarsalternativ och frågor med korta öppna svar (där eleverna själva förvän-
tades formulera det ord/den beteckning som krävdes för att besvara frågan) 
var klart dominerande. Frågor där eleverna skulle svara med en eller två 
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fullständiga meningar förekom på samtliga skolor. Endast på Fin2 förekom 
en essäfråga. I de svenska skolorna var också mönstret sinsemellan likartat 
på alla tre skolorna. Till skillnad mot de finlandssvenska proven så använde 
alla lärare i de svenska skolorna sig av frågor som krävde att samtliga elever 
skrev utförliga svar (beskrivningar, förklaringar, definitioner) på några frågor 
för att få godkänt. Frågor med fasta svarsalternativ förekom knappast alls 
medan frågor med korta öppna svar förekom på alla prov, speciellt på frågor 
som bedömdes som G-frågor.

Provfrågornas karaktär i de finlandssvenska klassrummen överensstäm-
mer således i hög grad med lärarnas klassrumsarbete: den typ av frågor de 
ställer, den typ av svar de förväntar sig att eleverna ger, hänvisningar till 
memoreringsstrategier (Eriksson, Ståhle & Lindberg, 2011) och betoningen 
av de korta sammanfattande texter eleverna förväntas skriva av från tavlan 
(Danielsson, 2011). Däremot motverkade poängbedömningen den föreställ-
ning om rätt eller fel svar som skapades i klassrumssituationerna eftersom 
lärarna satte betyg utifrån andelen poäng eleverna fick. Genom att elevens 
poäng på varje fråga bidrog till den totala poängsumman var det således möj-
ligt att nå godkänt resultat på provet utan att ha annat än partiellt rätt på ett 
antal frågor. Detta kan också utryckas som att fragmentariska kunskaper kan 
resultera i godkänt resultat. I förlängningen urvattnas kravet på godkänt dels 
till begrepp, benämningar, beteckningar eller definitioner utan att eleverna 
förstått sammanhanget för eller relationerna mellan dem och dessutom får 
eleverna poäng för svar som bara delvis är rätt. Begreppen, benämningarna, 
beteckningarna eller definitionerna är därmed också delvis fel men resulterar 
trots det i godkänt betyg. Detta, menar vi, motverkar den bild lärarna i övrigt 
ger i klassrummet. 

Slutligen har vi i intervjuerna med såväl finlandssvenska som svenska kemi-
lärare funnit exempel på att bedömningsarbetet ibland påverkas av lärares före-
ställningar om eleven – ett fenomen som benämnts halo-effekten (Thorndike 
1920). Trots att lärarna formellt ska bedöma elevernas kunskaper förekommer 
ibland tendenser att övergeneralisera någon aspekt. Bedömningen av en elevs 
aktuella prestation påverkas i sådana fall av lärarens erfarenheter av elevens 
tidigare prestationer – eller beteende.

Wyatt-Smith och Klenowski (2010) erbjuder dock ett alternativt sätt att 
uttrycka detta på: att lärare använder annan information om eleverna än 
den som ligger i de texter eleverna producerat och som utgör det formella 
underlaget för bedömning. De menar att detta inte på ett enkelt sätt kan ses 
enbart som en fråga om felkällor i bedömning utan istället reser frågor om 
spänningen mellan lärares tysta kunnande och det kunnande de förmår ge 
uttryck för – ett område som åtminstone i förhållande till lärares bedöm-
ningsarbete är i huvudsak outforskat.
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Synen på kunskap och kunskapsutveckling, som avspeglas i provens inne-
håll och konstruktion, är något olika i Sverige och Finland. De finlands-
svenska proven belyser kvantitativt hur mycket kunskap eleverna kan, dvs. 
eleverna prövas på att de har läst alla kapitel i boken och ju fler frågor de kan 
svaret på desto fler poäng – eller delpoäng. I de svenska skolorna dominerar 
en hierarkisk kunskapssyn. De svenska eleverna prövas på faktarelaterade 
frågor för att nå godkänt medan förståelsefrågor endast krävs för de högre 
betygen (jmf Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009). För samtliga lärare i stu-
dien gäller att de sätter betyg i någon form på enskilda prov (finlandssvenska 
lärare) eller använder betygsbestämda provfrågor. Vilka konsekvenser detta 
får för den slutliga betygsbedömningen – eller för elevernas fortsatta lärande 
– är en fråga vi ställer oss. Principiellt kan prov som omfattar ett moment ses 
som en lägesbestämning och därmed som en del av den information som i 
slutet av grundskolan aggregeras till ett slutbetyg i kemi. Utifrån resultatet 
av Butlers (1988) studie17 förefaller det dock som om det varit bättre, med 
tanke på elevernas lärande, om lärarna hade gett dem feedback i form av 
kommentarer till provet istället för att ge dem betyg. I såväl finlandssvenska 
som svenska skolor verkar det som om betygsresultat föredras – om än i 
olika former och på skilda grunder. Ingen av de lärare vi följt gav uttryck för 
att elevernas resultat kan bidra till att informera henne eller honom om hur 
undervisningen fungerat.
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 Att närma sig en naturvetenskaplig diskurs
Text och textanvändning i svenska och  
finlandssvenska kemiklassrum

Kristina Danielsson, Stockholms universitet

Den elev som ska lära sig ett nytt ämnesinnehåll, som till exempel kemi, 
möter ett innehåll som uttrycks på ett sätt som kan kännas nytt, och många 
gånger också främmande. Att bli en del av den ämnesmässiga diskursen 
innebär då bland annat att gradvis närma sig detta ”nya språk” och göra det 
till sitt. Det här ställer speciella krav på eleverna men också på lärarna. En 
del av skolans uppdrag är ju att erbjuda eleverna möjligheten att i framtiden 
ingå i gemenskaper som exempelvis ”kemist”, ”historiker” och liknande. 

I det här kapitlet beskrivs elevers möten med text i kemiklassrum med 
det övergripande målet att undersöka vilken potential som ges för elever-
nas närmande till det naturvetenskapliga (skrift)språket. Jag ger en översikt 
över de skrifthändelser som förekommer i klassrummen, vilka olika texter 
(utifrån ett vidgat textbegrepp) eleverna möter eller själva producerar och 
jag visar också i vilken utsträckning det förekommer metatextuella samtal 
i klassrumspraktiken. Dessutom analyseras texterna för att undersöka hur 
olika modaliteter samspelar i dem och i vilken utsträckning de kännetecknas 
av ett ämnesspecifikt eller mer vardagligt språk. I textanalyserna utgår jag 
främst ifrån den systemisk-funktionella grammatiken eftersom det perspek-
tivet är särskilt användbart då text och bild kan analyseras med hjälp av delvis 
samma verktyg. Dessutom kan analyserna relateras till hur man utifrån den 
systemisk-funktionella grammatiken tidigare beskrivit genredrag i olika äm-
nesdiskurser. Just kombinationen av en analys av hur text används i klassrum 
och analyser av texterna är relativt ovanligt och här kan min studie bidra med 
viktig kunskap om elevers textmöten.

Ämnets språk – vägen till ämnesinnehållet
Att lära sig ett nytt ämnesinnehåll, som kemi, innebär alltså bland annat 
att gradvis närma sig ämnets diskurs – både vad gäller den egna språkpro-
duktionen och mötet med talade och skrivna texter i ämnet (t.ex. Halliday 
& Martin, 1993; Macken-Horarik, 1996, 2002; Unsworth, 2001; Wellington 
& Osborne, 2001; Schleppegrell, 2004; Rose, 2005; Lindberg, 2007), något 
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som bl.a. benämnts appropriering eller (in)socialisering.1 Att bli ämneskun-
nig innebär alltså bland annat att lära sig att hantera de språkliga uttrycken 
som är typiska för ämnet. På så sätt kan vi inte skilja ämne från språk, utan 
språket i sig bidrar till att konstituera ämnet och kunnandet och här är den 
skriftspråkliga aspekten av ämnesdiskursen central (se också Norris & Phil-
lips, 2003; Yore et al., 2003; Wallace et al., 2004). 

I projektet som den här volymen behandlar analyserar vi kemiundervis-
ning i finlandssvenska och svenska skolor. Ser vi på de styrdokument för 
den finlandssvenska och svenska skolan som var aktuella under den period 
studien pågick finner vi att de åtminstone delvis har formuleringar som står 
i samklang med synen på språkets betydelse för ämneskunnandet. I den 
svenska kursplanen för naturorienterande ämnen i grundskolan (Skolverket, 
2000) står som första punkt under Mål att sträva mot att skolan ska sträva 
efter att eleven ”tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och struk-
turer som gör världen begriplig samt stärker denna förmåga genom muntlig, 
skriftlig och undersökande verksamhet”. I styrdokumentet för kemiundervis-
ning inom den finlandssvenska skolan (Utbildningsstyrelsen, 2004) skriver 
man att kemiundervisningen stegvis ska styras mot att ”tolka, förklara och 
beskriva fenomen /…/ med hjälp av det kemiska symbolspråket” (s. 185). I 
den svenska kursplanen nämner man alltså muntlig och skriftlig verksam-
het mer allmänt, medan den finska kursplanen poängterar främst en central 
aspekt av den naturvetenskapliga diskursen, nämligen kemins symbolspråk, 
vilket i sig ställer speciella krav. Exempelvis Lemke (1998) och Ringnes och 
Hannisdal (2006) liknar symbol- och formelanvändningen i kemiämnet vid 
ett främmande språk. 

Det är inte ovanligt att man ser andraspråkstalares tillkortakommanden i 
utbildningssammanhang som generella andraspråksproblem och då bortser 
ifrån det faktum att var och en som ger sig in i ett nytt socialt eller ämnes-
mässigt sammanhang också möter en ny språklig diskurs som kan ställa krav 
som man hittills inte mött (se t.ex. Street, 2005, för en diskussion). Det här 
gäller förstås alla elever när de möter den ämnesspecifika diskursen inom 
olika skolämnen.2 

På ordnivå kan ämnesspecifika termer, allmänvetenskapliga termer och 
inte minst ord från allmänspråket som används med en (delvis) annan bety-

1. Jag vill poängtera att utifrån det perspektiv jag tar handlar den processen inte om den 
lärandes anpassning till rådande språkbruk, utan just om ett tillnärmande med allt högre grad 
av bemästrande som kan leda till att den lärande också kan påverka och utveckla diskursen 
vidare. För resonemang kring begrepp som appropriering, bemästrande och insocialisering, se 
t.ex. Säljö (2000), Wertsch (2002), Blåsjö (2004) eller Rogoff (2008).
2. Liberg (2004) har liknat elevernas möten med de ämnesspecifika texterna i skolan vid 
bl.a. en ”NO-chock”.
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delse bidra till att texter upplevs som svårtillgängliga (se t.ex. Golden, 2000; 
Wellington & Osborne, 2001; Lindberg, 2007). Dessutom ligger svårigheter 
på andra språkliga nivåer. Det naturvetenskapliga språket har analyserats uti-
från bland annat Hallidays (2004) systemisk-funktionella grammatik (SFG) 
och man har visat på specifika drag som hög lexikal täthet (hög andel inne-
hållsord) och förhållandevis hög förekomst av specifika termer, abstraktioner 
och s.k. grammatiska metaforer3 (t.ex. Schleppegrell, 2004; Martin & Rose, 
2008), m.m. Dessutom har man utifrån detta perspektiv beskrivit ett antal 
vanligt förekommande (skol)genrer,4 var och en med sin specifika struktur, 
som procedur, förklaring, beskrivning eller taxonomisk rapport m.fl., vilka i sin 
tur kan bestå av typiska ”genresteg” (stages) (Unsworth, 2001; Martin & Rose, 
2008). Ett exempel är genren procedur, som i kemiämnet används vid instruk-
tion inför laborationer, vilken kan byggas upp av stegen mål/syfte ^ material 
^ metod/arbetsgång.5 Olika genrer kan också kombineras i vad som ibland 
betecknas makrogenrer (t.ex. Martin, 1997; Martin & Rose, 2007; Hedeboe 
& Polias, 2008), alltså texter som är uppbyggda av flera genrer. Ett vanligt 
exempel inom kemiämnet är laborationsrapporten, vilken typiskt innehåller 
procedur, återberättande av procedur och naturvetenskaplig diskussion, (se 
t.ex. Unsworth, 2001:125, för en översikt över vanligt förekommande natur-
vetenskapliga genrer). De här genrerna och makrogenrerna kan förekomma 
både i texter som eleverna möter och i texter de förväntas producera inom 
kemiämnet, men inte minst i en skolkontext behöver inte alltid alla steg i en 
genre eller makrogenre realiseras, utan stegen kan också förekomma separat 
eller kombineras på olika sätt. Oavsett hur genrerna i praktiken realiseras är 
en viktig aspekt av kemilärandet att hantera en mängd olika typer av text.

Utöver de genrespecifika dragen på olika språkliga nivåer kännetecknas 
det naturvetenskapliga (skrift)språket också av ett stort utnyttjande av olika 
semiotiska resurser,6 av vilka flera kan innefattas i ett vidgat, eller multimo-

3. Se avsnittet Textanalyser, nedan. 
4. Genrebegreppet används delvis olika inom textforskningen. Gemensam är dock den so-
ciala aspekten (vilket socialt syfte eller vilken funktion en text har), och till detta kommer den 
textuella aspekten, att det finns igenkännbara drag i texter som vi betraktar som samma genre. 
Termer kring genrer liksom hur stort fokus som läggs på den sociala respektive textuella aspek-
ten skiftar dock. För den intresserade ger t.ex. Berge & Ledin (2001) och Holmberg (2010) 
översikter. I och med att jag i denna studie utgår ifrån bl.a. Unsworth (2001), Schleppegrell 
(2004) och Martin & Rose (2008), både för textanalyser och i didaktiska resonemang, ansluter 
jag mig till deras användning av termerna, alltså makrogenre, genre och steg (motsvarande 
engelskans stages).
5. Symbolen ^ utläses ”som följs av”.
6. Inom semiotiken talar man om betydelseskapande tecken, i det här fallet t.ex. ord, bild, 
abstrakta modeller, och semiotiska resurser blir då allt vi gör eller använder för att kommu-
nicera. 
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dalt, textbegrepp (t.ex. Kress & van Leeuwen, 2001; Karlsson, 2007).7 Det 
gäller bland annat olika visuella resurser som bilder, diagram, tabeller m.m., 
vilka alla kan förekomma och hanteras i både ”traditionella” texter och i 
sådana som hanteras med elektroniska medier; de senare något vi idag i allt 
högre utsträckning förväntar oss att se parallellt med de tryckta texterna 
(Jewitt, 2005; Bezemer & Kress, 2008; Selander & Kress, 2010). Inte minst 
i kemi- och fysikundervisning kan också olika tredimensionella modeller 
förekomma (exempelvis för att visualisera olika typer av kemisk bindning) 
och läraren kan utöver det verbala språket också använda gester för att il-
lustrera olika aspekter av ämnesinnehållet. Ser vi lärande som en alltmer ut-
vecklad förmåga att hantera den etablerade uppsättning semiotiska resurser 
som används inom en viss kunskapsdomän (Selander, 2008a:34; Selander & 
Kress, 2010) innebär kemilärande en process där den lärande kommer att 
besitta en allt större förtrogenhet med en mängd olika semiotiska resurser 
(t.ex. Kress et al. 2001; Kress & van Leeuwen, 2001; Jewitt & Kress, 2003; 
Selander & Rostvall, 2008; Kress, 2010; Selander & Kress, 2010), varav några 
är textbaserade (se också Lemke, 1998, 2000).

Genom att utgå ifrån det vidgade textbegreppet i analysen av textanvänd-
ning i kemiklassrummen har vi möjlighet att få syn på hela den uppsättning 
semiotiska resurser som baseras på text, alltså utöver ”skrivna ord i löpande 
text” även exempelvis diagram, tabeller, bilder osv., och då både textbase-
rade resurser som förekommer i exempelvis läromedel och sådana som på 
andra sätt förekommer i klassrummet. I projektet Kemitexter som redskap för 
naturvetenskapligt lärande. En komparativ studie av undervisningspraktiker 
i svenska och finlandssvenska klassrum undersöks vilket lärande som görs 
möjligt i klassrumspraktiken, bland annat utifrån det sätt på vilket lärare 
och elever hanterar olika resurser. Det här kapitlet redovisar alltså resultat 
från en delstudie som fokuserar de resurser som kan kopplas till det vid-
gade textbegreppet. När det gäller potentialen för elevernas möjligheter till 
ett gradvis närmande till den naturvetenskapliga diskursen intresserar jag 
mig här främst för den skriftspråkliga aspekten av denna, och då vad som 
utmärker de texter som används i klassrummet, hur de används och vad 
det i sin tur kan säga om vad som är utmärkande för textanvändningen i de 
olika miljöerna.

Skolarbete med textfokus
Det finns olika idéer kring hur arbetet med elevernas närmande till olika 
skolämnens språkliga diskurs ska se ut. Det kan ske implicit, genom att eleven 

7. Ofta inbegrips också talat språk i begreppet text (Ledin, 1999), men analysen begränsas 
här till visuella texter. 
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deltar i ett rikt utbud av språkliga aktiviteter och blir alltmer förtrogen med 
den diskurs som utmärker ämnet, utan att man i undervisningen fokuserar 
särskilt på denna. Ett annat förhållningssätt är en explicit undervisning där 
läraren inte bara har fokus på de innehållsliga aspekterna av ämnet utan också 
arbetar aktivt med eleverna kring hur ämnesinnehållet realiseras språkligt. 
Oavsett om undervisningen bygger på ett implicit eller explicit textarbete kan 
förekomsten av texter och textarbete i klassrummet vara mer eller mindre 
omfattande, och arbetet med texter kan vara mer eller mindre fokuserat. 
Dessutom kan det för olika elever vara olika lätt att göra ämnesspråket till 
”sitt” och i klassrum där tillnärmandet förväntas ske implicit ställs då högre 
krav på eleverna att själva få syn på de språkliga mönstren.

Ett explicit textarbete i klassrummet kan röra sig om att man i lässitua-
tioner lyfter textuella och språkliga aspekter i exempelvis läroboken eller 
andra texter som aktualiseras, att man diskuterar hur olika grafiska element 
(bilder, grafer, rubriker, faktarutor, etc.) samspelar med varandra, att man 
gemensamt försöker tydliggöra vilka språkliga val som gjorts, eller genom 
att man gemensamt hittar alternativa uttrycksformer för ett komplext språk. 
Eftersom det naturvetenskapliga skriftspråket i hög grad präglas av multi-
modalitet kan det vara fruktbart att i gemensamma läs- och skrivsituatio-
ner lyfta olika modaliteters möjligheter och begränsningar till ytan. När det 
gäller explicit textarbete i skolan har olika metoder utarbetats, bland annat 
sådana som utgår ifrån det genreperspektiv som utifrån Hallidays (2004) 
systemisk-funktionella grammatik utvecklats inom SFL-pedagogiken ( ibland 
genre- eller Sydneyskolan) (t.ex. Halliday & Martin, 1993; Unsworth, 2001; 
Macken-Horarik, 2002; Schleppegrell, 2004; Christie, 2005; Rose, 2005; Fang, 
2006; Fang & Schleppegrell, 2008; Hedeboe & Polias, 2008), där man arbe-
tar med ordval, struktur osv. i relation till olika texttyper. Wellington och 
Osborne (2001) föreslår utifrån konkreta exempel andra metoder för text-
arbete och det finns ett antal forskare som mer generellt argumenterar för 
explicit textundervisning utan att särskilda metoder förordas. Ofta görs detta 
med utgångspunkt i empiriska studier där man ser potentiella svårigheter 
med texter som inte tycks uppmärksammas i undervisningssituationer (t.ex. 
Lemke, 1998; Knain, 2005; Edling, 2006; af Geijerstam, 2006; Laursen, 2006; 
Løvland, 2010; Maagerø & Skjelbred, 2010). 

Knain (2005) argumenterar för ett explicit textarbete bland annat utifrån 
en belysande fallstudie av två norska elevers skrivande och deras resonemang 
i intervjuer kring laborationsrapporter där en av eleverna på ett implicit 
(och synbarligen oreflekterat) sätt tycks ha införlivat denna texttyp i sitt eget 
skrivande, medan den andra eleven kämpar med att göra detta skrivande 
till sitt. Argumentet här blir alltså att även om en del elever genom möten 
och arbete med texter av olika slag kan utveckla en genrekompetens inom 
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ämnet så kan andra behöva ett sammanhang där man explicit arbetar med 
både form och innehåll. Maagerø och Skjelbred menar att eftersom bl.a. de 
naturvetenskapliga texter som används i skolan utmärks av att de är skilda 
från vardagsspråket på en mängd sätt så finns goda skäl att använda s.k. 
”faglige textsamtal” (2010:177ff.) för att underlätta för eleverna i deras möte 
med ämnet, något som de menar i stor utsträckning verkar saknas i skolorna. 
Ytterligare exempel i den skandinaviska kontexten är studier som utifrån ett 
andraspråksperspektiv poängterar vikten av tydligt språkfokus i den natur-
vetenskapliga undervisningspraktiken (t.ex. Hägerfelth, 2004; Laursen, 2004, 
2006; Axelsson & Jakobson, 2010).

I synnerhet naturvetenskapliga texter utmärks alltså av att de i hög ut-
sträckning är multimodala, där olika visuella resurser som verbaltext, bil-
der, grafer och symbolspråk (kemiskt och/eller matematiskt) kombineras 
och kompletterar varandra när exempelvis abstrakta fenomen ska beskrivas. 
Detta är en naturlig följd av att olika semiotiska resurser har olika möjligheter 
och begränsningar (jfr begreppet affordance, Gibson, 1986).8 Utifrån studier 
av klassrumspraktiker och/eller textanalyser argumenterar ett flertal forskare 
för en naturvetenskaplig undervisning som stöttar eleverna i hur olika repre-
sentationer kan tolkas och integreras i texter (Lemke, 1998, 2000; Prain, 2004; 
Laursen, 2006; Maagerø, 2007; Løvland, 2010; Skjelbred & Aamotsbakken, 
2010, m.fl.). Med utgångspunkt i data som samlats in i detta projekt belyser 
jag i en annan studie (Danielsson 2010c, 2011) bland annat hur atomen be-
skrivs med hjälp av olika semiotiska resurser och jag resonerar bland annat 
kring vilka krav som ställs på eleverna i mötet med dessa. 

Det finns alltså många som – inte minst när det gäller undervisning i 
naturvetenskapliga ämnen – argumenterar för en explicit textundervisning. 
Men på den andra sidan finner vi dem som ännu starkare än vad man gör 
inom t.ex. SFL-pedagogiken poängterar genrers funktion snarare än deras 
struktur (Miller, 1984; Freedman, 1993) och därför hävdar att allt textarbete 
måste utgå ifrån just funktion och inte form (för en kortfattad översikt, se 
t.ex. Johns, 2002). Utifrån bland annat det synsättet har också SFL-peda-
gogikens genrebaserade arbetssätt kritiserats för att man i alltför hög grad 
styr elevernas skrivande mot rådande texttraditioner och i förlängningen 

8. Ett exempel utifrån endast ett par semiotiska resurser kan illustrera detta: om vi enbart 
använder verbalspråk för att beskriva atomen som begrepp måste vi vara ganska mångordiga 
bara för att beskriva relationen mellan beståndsdelarna i kärnan och elektronerna som rör sig 
runt denna, men vi kan samtidigt ganska enkelt tydliggöra att elektronerna som omger kärnan 
inte befinner sig på ett exakt avstånd från denna och att de hela tiden är i rörelse. I en (statisk) 
uppritad modell å andra sidan kan vi relativt enkelt visa relationerna mellan beståndsdelarna i 
atomen, men vi måste alltid välja exempelvis hur stora de olika delarna ska ritas i förhållande 
till varandra, liksom exakt var de ska placeras i förhållande till varandra. 
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accepterar dessa som normen för hur texter ska se ut. Kress (2003:89ff.) ger 
en kort sammanfattning av den kritik som riktades mot SFL-pedagogiken 
under 1980-talet utifrån det individorienterande synsätt på skrivande som 
då var rådande. Explicit textarbete i skolan har alltså kritiserats utifrån olika 
perspektiv. Men man kan ändå hävda att endast den som är förtrogen med 
rådande genrer kan göra medvetna avsteg från och utveckla dessa (se också 
Hertzberg, 2001, för en diskussion), något som också kan kopplas till van 
Leeuwens resonemang kring hur man utifrån tillgängliga (exempelvis ling-
vistiska) val som en given situation innefattar potentiellt sett kan utveckla 
dessa till att gälla även i andra situationer, men också till att skapa nya val-
möjligheter (2008:40). Här kan också nämnas dem som diskuterar vikten av 
att man i naturvetenskaplig undervisning använder texter som inte självklart 
kopplas samman med naturvetenskaplig diskurs. Exempelvis Prain (2004) 
menar dels att vardagsspråket fyller en viktig funktion i lärprocessen, dels att 
texter med estetisk funktion kan ha ett eget värde för förståelsen av naturve-
tenskapen (se också Arnesen, 2007, 2010; Wickman & Jakobson, 2009). 

Oavsett vilken ståndpunkt man tar när det gäller hur arbetet i detalj bör 
läggas upp i en undervisning där också textuella aspekter på ämnesinnehållet 
lyfts fram, antas här att någon form av explicit textarbete gör själva ämnesin-
nehållet mer tillgängligt samtidigt som det underlättar elevernas utveckling 
av en skriftspråklig kompetens inom olika ämnesområden. Detta borde i 
synnerhet gälla inom områden som exempelvis kemi och fysik, där olika mo-
daliteter samspelar på ett komplext sätt och där det sätt man använder språket 
på mer än i andra ämnesområden avviker från både vardagsspråk och det 
semiformella språk eleverna kan möta i samband med nyhetsrapportering 
och liknande (Maagerø, 2007). Det här borde gälla inte minst för de elever 
som är mindre hemma i skolans språk och de underliggande, ofta outtalade, 
förväntningar skolan har på elevernas språkanvändning (t.ex. Lemke, 1998; 
Gibbons, 2002; Schleppegrell, 2004; Knain, 2005).

Forskning om textanvändning  
i naturvetenskaplig undervisning
Många studier kring textanvändning i naturvetenskaplig undervisning har 
utgångspunkt i de läroböcker som används, något som skulle kunna ifråga-
sättas i och med att så många andra texter också kan förekomma. Men att 
läroboken ges stort utrymme i forskningen överlag kan förklaras med att 
den är en central text, dels genom att den ofta har varit den (enda) text som 
används i undervisningen eller genom att den till stor del styr verksamhe-
ten i och med att den ofta fungerar som utgångspunkt för undervisningen, 
oavsett hur mycket den faktiskt syns i klassrumspraktiken (t.ex. Englund, 
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1999; Knain, 2001; Selander, 2003; Yore et al. 2003; Fang, 2006). I det följande 
nämner jag några olika projekt som har relevans för den här studien, av vilka 
några tar sin utgångspunkt i läroböcker, medan man i andra intresserat sig 
främst för skrivande. 

Wellington och Osborne (2001) konstaterar att aktivt textarbete är något 
som lärare i naturvetenskapliga klassrum av tradition tycks ägna lite tid åt, 
vilket är en bild som bekräftas av flera studier. Digisi och Willett (1995) 
fann att biologilärare i high school sade sig för de lägre årskurserna integrera 
en mängd olika läsaktiviteter i sin undervisning, medan man i högre års-
kurser inte ägnade lika mycket tid åt sådant arbete, utan då förväntade sig 
att eleverna skulle lära sig ämnet delvis genom självständigt läsande. Men 
även om textläsning alltså förekom i klassrummen och lärarna dessutom 
såg läsaktiviteter som viktiga inom biologiundervisningen, så verkade de 
ändå osäkra på hur de skulle gå till väga för att integrera undervisning om 
lässtrategier i ämnesundervisningen. Driscoll m.fl. (1994) beskriver utifrån 
en klassrumsstudie av en klass i skolår 8 i middle school att läraren inte äg-
nade sig åt något direkt arbete med läroboken, även om man arbetade med 
inlärningsstrategier kring problemlösning inom ämnet. Ett liknande resultat 
visade Knain (2002) i en intervjustudie där gymnasielärare och elever i fysik-
ämnet visserligen sade sig uppskatta läroboken men att de främst använde 
den som uppslagsbok inför prov. Ett antal studier i Sverige och Norge har 
visat att läroböcker ofta används i naturvetenskaplig undervisning, särskilt 
i lärarens planeringsarbete (Bachmann, 2005; Mindedal, 2011) men också 
som underlag för läxor (Bachmann, 2005). Kvalitativa undersökningar av 
undervisningspraktiker har dock visat att även om lärobokstexten framstår 
som central så saknas i stort sett aktivt textarbete med den i klassrummen 
(t.ex. Edling, 2006; Skjelbred & Aamotsbakken, 2010; Mindedal, 2011), resul-
tat som ligger linje med en första studie som rapporterats från detta projekt 
(Danielsson, 2010a, 2010b). Här är också Løvlands (2010) norska studie av 
skolarbete i årskurs 4 och 5 med fokus på multimodala texter relevant. Hon 
konstaterar att lärarna visserligen ägnar en del tid åt läsning och lässtrategier 
i klassrummen, och att man ofta använder bilder som inspiration, men att 
man inte arbetar aktivt med att uppmärksamma hur olika modaliteter i en 
text samspelar. Även Skjelbred och Aamotsbakken (2010) konstaterar att ar-
bete med texters multimodalitet inte uppmärksammas i de klassrum de följt. 
Lemkes (2000) närstudie av ett naturvetenskapligt klassrum på motsvarande 
gymnasienivå visade hur eleverna där förväntades hantera en mängd olika se-
miotiska resurser och specialiserade literacies (verbala, visuella, matematiska, 
etc.) simultant, något som ställer mycket höga krav på elevernas förmåga att 
snabbt växla uppmärksamhet på det som är relevant för de olika resurserna. 
I Lemkes, liksom i föreliggande studie, följdes elever i deras möten med alla 
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typer av semiotiska resurser, alltså inte bara lärobokstext, utan också tavel-
noteringar, overhead-projektioner, etc.

När det gäller skrivande i naturvetenskapliga klassrum pekar af Geijerstam 
(2006) på ett mönster kring skrivarbete i årskurs 8 där skrivandet sällan följs 
upp och att de texter eleverna producerat sällan fyller någon fortsatt funktion 
efter att de har skrivits. Inte heller pågår metatextuella samtal i anslutning 
till skrivandet i någon högre grad. Lykknes och Smidt (2009, 2010) ser också 
typiska mönster i skriftspråkspraktiken i klassrum i olika årskurser de har 
besökt. Ett typiskt sådant är lärarens genomgångar som ackompanjeras av 
tavelanteckningar vilka eleverna i sin tur överför till sina skrivhäften. I Lyk-
knes och Smidts studie var också självständigt arbete med läroboken vanligt 
(jfr af Geijerstam, 2006), och i viss mån laborativt arbete som slutförs i och 
med en rapport som skrivs utifrån en mall (Lykknes & Smidt, 2008).

Sammantaget kan konstateras att läroböcker å ena sidan tycks ha en cen-
tral roll som resurs för bland annat planering av undervisning i naturve-
tenskapliga klassrum eller som underlag för läxor, men att ett aktivt arbete 
med textfokus i relation till lärobokstexter sällan verkar förekomma, något 
som också gäller studier kring skrivande i naturvetenskapliga klassrum. I 
flera studier har särskilt behovet av arbete med naturvetenskapliga texters 
multimodalitet uppmärksammats, främst utifrån de krav läromedlen ställer 
på eleverna. Färre studier har med ett multimodalt perspektiv undersökt 
elevers skriftmöten i de naturvetenskapliga klassrummen utifrån all textan-
vändning (här är t.ex. Lemke, 2000, ett undantag), och särskilt elevers egen 
textproduktion är utifrån det perspektivet mindre beforskat. 

Texter och textarbete i kemiklassrummen

Syfte med studien
Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka hur text används 
i de olika klassrummen och i vilken mån aktiviteterna i de olika klassrummen 
kan tänkas främja elevernas närmande till en naturvetenskaplig diskurs. Det 
övergripande syftet kan brytas ned i tre delsyften, där de två första sammanfal-
ler med dem som var utgångspunkt i beskrivningen av textanvändning i en 
första rapport från projektet (Danielsson, 2010a, 2010b). 

Ett delsyfte är att undersöka i vilken omfattning olika typer av visuella 
texter förekommer i de olika kemiklassrummen, för att få en överblick över 
textanvändningen i stort. Ett annat delsyfte är att undersöka på vilka sätt 
texter synliggörs, samt i vilken utsträckning man utnyttjar den potential för 
explicit textarbete som finns, exempelvis i form av metatextuella samtal eller 
gemensamt läsande och skrivande. Ett tredje delsyfte som tillkommit i denna 
rapport är att också analysera de texter eleverna möter och själva producerar 



170

i klassrummen, främst utifrån i vilken utsträckning de kännetecknas av ett 
ämnesspecifikt eller mer vardagligt register (t.ex. Macken-Horarik, 1996). 
För samtliga tre delsyften blir det också intressant att undersöka eventuella 
likheter och skillnader mellan de olika klassrummen. 

Frågor som ställs i studien är:
Vilka •	 skrifthändelser förekommer (dvs. vilka texter används i vilka situa-
tioner och med vilka redskap? 9) och vad säger dessa om hur text används 
i klassrummen?
Förekommer explicit textarbete och/eller metatextuella samtal i klass-•	
rumssituationen, och i så fall, vad fokuseras? 
Vad är utmärkande för de texter som eleverna möter eller producerar i •	
klassrummen? Här beskrivs texterna bl.a. utifrån hur de förhåller sig till 
naturvetenskapliga genrer.
Vilka eventuella skillnader kan skönjas mellan de olika klassrummen i •	
relation till hur texter används?

Urval
Inledningskapitlet i denna volym beskriver bland annat urval av skolor och 
klassrum för projektet som helhet. Den kartläggning av texter och textan-
vändning som presenteras här bygger i huvudsak på detaljerade analyser av 
data från ett urval av dessa klassrum.10 Syftet med urvalet är att undersöka 
textanvändningen i jämförbara vanliga11 svenska och finlandssvenska klass-
rum och här har två klassrum uteslutits, nämligen de klassrum som återfinns 
i de skolor som i projektet kallas Storstadsskolor. Båda dessa finns i skolor 
som kan betraktas som högstatusskolor, med socialt sett relativt homogena 
upptagningsområden. Istället har två klassrum i varje land valts ut, nämligen 
dels Freds och Stures klassrum, vilka återfinns i Landsortsskolorna, dels Fias 
och Sörens klassrum, vilka återfinns i Förortsskolorna.12 Dessa skolor är alla 
socialt sett mer heterogena än storstadsskolorna. I analysen av skrifthändelser 
har ambitionen varit att kartlägga dessa så att de ska täcka de olika textslag 

9. Texter fungerar i sig som redskap (för att reda ut tankar, för att presentera hur laboration 
ska genomföras osv.); här syftar jag på exempelvis lärobok, skrivhäfte, penna/papper, skärm/
tangentbord etc. 
10. I och med att jag har tillgång till data från samtliga klassrum görs en del iakttagelser även 
i de klassrum som inte detaljgranskats här.
11. Att beskriva ett klassrum som ”vanligt” är förstås vanskligt, men här avser jag klassrum i 
skolor som inte utmärker sig på något särskilt sätt vad gäller exempelvis upptagningsområdets 
socioekonomiska status eller eleverna språkliga bakgrund. 
12. Samtliga namn i studien är fingerade. Lärarnas fingerade namn är valda så att de svenska 
lärarnamnen börjar på S och de finlandssvenska på F, elevernas så att alla elevnamn i en klass 
har samma begynnelsebokstav.
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som förekommer och att de olika aktiviteter som förekommer i samband 
med användningen ger en övergripande bild av hur text används i klassrum-
men. De texter som analyseras närmare är sådana som kan anses typiska i 
klassrummen.

I slutet av den period vi följde undervisningen i respektive klassrum genom-
fördes semistrukturerade intervjuer (se Kvale, 2007) med lärare och fokusele-
ver. Här används något av detta material. Ibland används utdrag ur grovtrans-
kriptioner av ljudupptagningar från lektionerna. En transkriptionsnyckel med 
kommentarer finns i inledningen till denna volym.

Skrifthändelser
I kartläggningen används ljud- och videoinspelningar samt digitala fotogra-
fier som tagits i klassrummen. Här har alltså skrifthändelser (t.ex. Karlsson, 
2006:23) varit utgångspunkten för analyserna, alltså tillfällen då skrift på nå-
got sätt aktualiseras i klassrummen. Utifrån det övergripande syftet med un-
dersökningen fokuserar jag främst textbaserade skrifthändelser, vilket innebär 
att sådana skrifthändelser som visserligen resulterar i skrift, men som i den 
kulturella kontexten (här skolkulturen) inte får textstatus (exempelvis klot-
ter i skrivhäfte eller på bänk) noteras men inte analyseras närmare. Att utgå 
från skrifthändelser (motsvarar literacy events, Heath, 1983; Barton, 2007), är 
utmärkande för New Literacy Studies (t.ex. Barton & Hamilton, 1998; Street, 
2001, 2005), en ansats som fungerat som inspiration för datainsamling och 
övergripande beskrivning av textanvändning i denna studie. Skrifthändel-
ser ses som en avgränsad, konkret aktivitet (de kan typiskt fotograferas, se 
Hamilton, 2000) där det finns ett mål med aktiviteten, exempelvis att en 
elev gör en anteckning i sitt skrivhäfte, att läraren gör en tavelnotering eller 
pekar på en text i klassrummet. I kartläggningen särskiljs inte om skrift-
händelserna ingår i det gemensamma klassrumsarbetet eller ej, utan även 
mer privat skriftanvändning (sms, noteringar i almanacka m.m.) noteras för 
att ge en fullständigare bild av textanvändningen i klassrummen. I den här 
studien används utöver fotografier av själva skrifthändelserna och texterna 
också ljudinspelningar och videofilmer för att samtidigt få underlag för att 
undersöka den kommunikation som förekommer i anslutning till skrifthän-
delserna. I dokumentationen av skrifthändelserna har utgångspunkten varit 
skrifthändelser kring ett antal s.k. fokuselever i varje klass. Den muntliga 
kommunikation som förekommer i anslutning till skrifthändelserna ana-
lyseras för att undersöka bland annat i vilken mån metatextuella samtal fö-
rekommer och hur dessa i så fall ser ut (någon gång kommenteras också 
den muntliga kommunikationen när det gäller grad av ämnesspecifikt eller 
vardagligt språk).
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Skrifthändelserna etiketterades i ett första steg i typaktiviteter som ”skriva 
av taveltext”, ”söka svar på fråga i lärobok”, ”skriva sms” och liknande, där 
utgångspunkten var vilken typ av text (i vilket medium/med vilka redskap) 
som aktualiserades och vilken aktivitet eleven utförde eller var med om i 
relation till skrifthändelsen. Genomgående för analysen är att perspektivet 
är fokuselevernas. I detta första steg har jag utgått ifrån vad man kan få ut av 
att se på videofilmerna (eller i de texter som skapas) eller vad jag kan höra 
av vad som sägs i anslutning till aktiviteten. För samtliga skrifthändelser 
noterades vem som styr eller initierar skrifthändelsen och vem som är lä-
sare/skribent, liksom om explicit textarbete eller metatextuella samtal pågår 
i anslutningen till skrifthändelsen. När det gäller det senare noteras också 
vad som uppmärksammas i textarbetet eller textsamtalen. I ett andra steg 
kategoriserades de observerade skrifthändelserna i olika verksamhetstyper 
(se också Bellander, 2010) där text används, t.ex. laborationsarbete, arbete 
med instuderingsfrågor, etc.

Textanalyser
Analyserna av de skrivna texterna som används i klassrummen (både verbala 
texter och bilder) har gjorts med utgångspunkt i den systemisk-funktionella 
grammatiken, SFG. Här finns inte utrymme för någon ingående beskrivning 
av denna, utan för den intresserade hänvisar jag till Halliday (2004), Holm-
berg och Karlsson (2006) eller Maagerø (1998, 2005) och beskriver här bara 
kort de delar jag använder i analyserna. För de verbala texterna har Holm-
berg och Karlsson (2006) varit utgångspunkt, medan främst Kress och van 
Leeuwen (2006), som också utgår ifrån SFG, används för bildanalyserna.

I den systemisk-funktionella grammatiken poängteras språkets funktion, 
och de analyser som görs utgår ifrån tre grundläggande metafunktioner; 
den ideationella (vad texten handlar om), den interpersonella (skribentens 
position i förhållande till läsaren) och den textuella (hur texten organiseras). 
Genom analyser utifrån de här metafunktionerna ser man på texten från 
olika perspektiv och på hur de språkliga resurserna används. I de analyser 
jag gör utgår jag ifrån den ideationella metafunktionen och jag intresserar 
mig här särskilt för processer och deltagare (och i viss mån omständigheter), 
i och med att man redan i en analys av dessa får en översiktlig bild av hur 
texterna förhåller sig till olika språkliga register (ämnesspecifikt, vardags-
språkligt, etc.) och de naturvetenskapliga genrerna så som de har beskrivits 
utifrån den systemisk-funktionella grammatiken (t.ex. Schleppegrell, 2004; 
Unsworth, 2001; Martin & Rose, 2008).

Den ideationella analysen utgår ifrån processen, det att någonting sker, 
sägs, är, uppfattas som något, osv. och man undersöker också vilka deltagare 
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som är involverade (vem/vad som gör/är/säger, osv.) i processen, liksom om-
ständigheterna kring denna (var, hur, när osv. deltagaren gjorde/tänkte/sa, 
osv.). Analysen av vilka processtyper (motsvarar verb) som förekommer är 
alltså grunden och här utgår jag ifrån Holmberg och Karlssons indelning i 
relationella, materiella, verbala och mentala processer (2006:78)13. De här fyra 
processtyperna kopplas till tre betydelsevärldar, ”de abstrakta relationernas 
värld” (relationella processer), ”medvetandevärlden” (mentala och verbala 
processer) och ”den fysiska världen” (materiella och verbala processer). Rela-
tionella processer anger typiskt hur någonting är eller hur det förhåller sig till 
någonting annat, t.ex. ”en atom består av en kärna och elektroner som rör sig 
runt den”. Materiella processer är typiskt sådana som kräver energi av den s.k. 
förstadeltagaren i processen, t.ex. ”elektronerna rör sig snabbt runt atomkär-
nan”. Verbala processer innebär att någonting sägs, t.ex. ”man säger att kärnan 
är positivt laddad”. Mentala processer slutligen är ”inre” processer och inne-
fattar någon form av mental aktivitet, som t.ex. ”från början trodde man att 
atomen var materiens minsta del”. I analysen av deltagare skiljer man mellan 
förstadeltagare och andradeltagare (”Mendelejev [förstadeltagare] utarbetade 
periodiska systemet [andradeltagare]”), men den uppdelningen är inte viktig 
i mina analyser utan första- och andradeltagare blir lika intressanta. I olika 
texttyper eller genrer dominerar olika processtyper och deltagare. Typiskt 
för naturvetenskapliga genrer som vetenskaplig rapport och förklaring är en 
hög förekomst av relationella processer (alltså en processtyp som kopplas 
till de abstrakta relationernas värld), där man i exempelvis taxonomier eller 
i analys av helhet och delar reder ut förhållanden mellan naturvetenskapliga 
fenomen, etc. De materiella processerna som förekommer involverar ofta 
ämnesspecifika och/eller abstrakta deltagare. I genrer av typen procedur och 
återberättande av procedur är processerna typiskt materiella (”ta lite vatten”, 
”vi tog lite vatten”; ”mät temperaturen”, ”vi mätte temperaturen”) med (ibland 
konkreta) deltagare från den ämnesspecifika domänen. I återberättande av 
procedur förekommer i elevtexterna också pronomen som ”vi”, medan man 
i den mer strikt naturvetenskapliga diskursen snarare väljer passivkonstruk-
tioner, där förstadeltagaren inte explicitgörs (”först tillsätts vatten”). När det 
gäller analysen av deltagare i texterna undersöks i vilken utsträckning de till-
hör en specifik ämnessfär (atom, natriumklorid, grundämnen, basiskhet, osv) 
eller en vardagligare domän (koksalt), och om deltagarna består av enstaka 
ord, grupper eller fraser (Holmberg & Karlsson, 2006:24f.), jfr förstadeltaga-
ren i ”grundämnen kan stå i olika grupper” respektive ”grundämnen som står 

13. Halliday (2004) beskriver ytterligare två processer, behavioral respektive existential men 
för mina syften räcker de fyra huvudgrupper som Holmberg och Karlsson (2006) räknar 
med. 
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i samma grupp har liknande egenskaper”. Genom att använda fraser kan inne-
hållet ”packas ihop”, något som också gäller för vissa typer av grammatiska 
metaforer (Halliday, 2004; Schleppegrell, 2004; Holmberg & Karlsson, 2006; 
Hedeboe & Polias, 2008; Martin & Rose, 2008). En grammatisk metafor kan 
kort beskrivas som en icke kongruent relation mellan innehåll och uttryck, 
exempelvis genom att ett skeende (som prototypiskt uttrycks med ett verb: 
”vätskan ändrar färg”) eller en egenskap (som prototypiskt uttrycks med ett 
adjektiv: ”lösningen är sur”) uttrycks med en nominal (”färgförändringen 
påvisar surhet”). Den här typen av grammatisk metafor kallas nominalisering 
och är ett effektivt sätt att packa information genom att skeenden eller egen-
skaper (”vätskan ändrar färg”, ”vätskan är sur”) kan fungera som deltagare 
(”färgförändringen påvisar surhet eller basiskhet”). Särskilt nominaliseringar 
är en typ av grammatisk metafor som kopplas samman med det naturveten-
skapliga registret.14 I och med att de här uttrycken är komplexa och innehål-
ler mycket information kan de vara svåra att förstå, och många menar att 
eleverna kan behöva hjälp med att ”packa upp” uttrycken (t.ex. Unsworth, 
2001; Schleppegrell, 2004). 

I det vetenskapliga språket är också bruket av bildspråk (metaforer och 
liknelser) utbrett, bland annat inomvetenskapligt för att bygga nya teorier/
modeller utifrån tidigare uppfattningar (se t.ex. Rundgren, 2006; Wickman 
& Jakobson 2009, för översikter). Vanligt förekommande är mer eller min-
dre vedertagna uttryck som magnetfält, elektronmoln, osv., men också mer 
tillfälliga metaforer eller liknelser används, inte minst i pedagogiskt syfte. 
Användningen av bildspråk i de här klassrummen kommenteras ytterligare 
i en annan artikel (Danielsson, 2011) men även här görs några iakttagelser 
kring detta bruk. 

Alla texter, oavsett om de innehåller illustrationer eller inte, är i någon 
mån multimodala (t.ex. Kress, 2010) i den meningen att skribenten – i syn-
nerhet när det gäller elektroniska texter – alltid kan göra olika grafiska val 
som var någonstans på sidan text placeras, vilket typsnitt som ska användas, 
hur rubriker ska se ut, etc. När det gäller den multimodala analysen av tex-
ter kommenterar jag den typen av textdrag övergripande men huvudfokus 
i den multimodala analysen ligger på själva bilderna. Dessa delar jag grovt 
in i naturalistiska bilder (typiskt ett fotografi) och mer schematiska bilder 
(abstrakta modeller, grafer, tabeller, m.m.), med tanke på de olika krav de 
ställer på läsaren. Det är främst de schematiska bilderna jag intresserar mig 
för. Løvland (2010:12) skiljer mellan ”läsning” och ”intag” av visuella texter, 

14. Nominalisering är en ideationell metafor, men det finns också andra grammatiska metafo-
rer, till exempel den interpersonella metaforen där en uppmaning (”öppna fönstret!”) uttrycks 
med en fråga (”kan du öppna fönstret”) som ett sätt för talaren att ”mildra” uppmaningen, 
men den typen av metaforer är mindre relevant i den här analysen.
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där en skriven verbaltext är ett typexempel på text som läses, medan ett 
fotografi är ett typexempel på text som kan intas. Att skapa mening utifrån 
innehållet i modeller, grafer och liknande kräver generellt ett större analytiskt 
arbete än för innehållet i ett naturalistiskt fotografi som mer direkt kan tas 
in. Det gör att meningsskapandet vid t.ex. en abstrakt modell mer kan liknas 
vid läsning än intag, även om själva ”läsprocessen” ser olika ut för verbaltex-
ter och abstrakta modeller. Alla bilder kan givetvis också kombineras med 
skrivna ord. Bildtexter är förstås vanligt förekommande, och i tabeller och 
grafer används normalt också kompletterande verbaltext, vilket ibland också 
gäller för abstrakta modeller. I analysen undersöks samspelet mellan text- och 
bildelement inom bilderna. 

Även bilder kan ofta beskrivas utifrån process, deltagare och omständigheter, 
och det gäller både fotografier och abstrakta modeller (Kress & van Leeuwen, 
2006). Ett fotografi av ett fat med citroner (se nedan) bygger på en relationell 
process (”någonting ligger/finns någonstans”) där både deltagare (citroner) och 
omständighet (på ett fat) är konkreta företeelser som hör hemma i en var-
dagsdomän. En statisk modell av en atom (t.ex. Figur 15a) kan på samma sätt 
analyseras i en relationell process (”någonting består av någonting”) och ämnes-
specifika första- (atomen) och andradeltagare (kärna, elektroner, osv.) som hör 
hemma i en ämnesspecifik, naturvetenskaplig domän. Förekomst av pilar i en 
liknande modell (t.ex. Figur 16a) komplicerar denna, då även pilarna motsvarar 
processer, och kan vara exempelvis materiella (”litiumatomens valenselektron 
lämnar atomen”) eller relationella (”litiumatomen har blivit en jon”). 

När det gäller analyser av lärobokstexterna används delvis resultat från 
Ekvalls studie (2011), men den analysen har kompletterats, framförallt när 
det gäller bildanalys. Vid analyser av övriga texter har texter som kan ses som 
typiska för respektive klassrum valts ut (t.ex. taveltexter och anteckningar i 
elevernas skrivhäften). De privata texterna analyseras inte, dels av etiska skäl, 
dels för att huvudsyftet med studien är att beskriva elevernas möten med och 
användning av naturvetenskapliga texter.

Skriftanvändning och textsamtal i klassrummen
I det följande visas först resultaten från den kartläggning av texter och skrift-
händelser som gjorts och därefter beskrivs textanvändningen inom ett antal 
verksamhetstyper som utkristalliserats i materialet. 

Texter och skrifthändelser i klassrummen
Tabell 1 ger en översikt över de texter som förekommer i de fyra kemiklass-
rummen och Tabell 2 är en översikt över olika typer av skrifthändelser som 
noterats i de olika verksamheterna. Jag vill här poängtera att i de fall texter 
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eller skrifthändelser inte har noterats, så betyder det just att jag inte har 
noterat dem.15

Av Tabell 1 framgår att det i stora delar förekommer samma texttyper i de 
fyra klassrummen, men vi ser ändå redan här intressanta skillnader, bl.a. att 
läroboken inte används i undervisningen i ett av de svenska klassrummen 
(att krysset satts inom parentes beror på att läroböcker fysiskt finns repre-
senterade i klassrummet, men läraren väljer konsekvent att inte använda 
dessa). En annan skillnad är att det främst är i förortsskolorna som digitala 
texter används (utbildningsprogram på DVD/VHS visade på TV, respektive 
elevers eget datorskrivande eller läsande av webb-texter). Alla finlandssven-
ska klassrum vi besökt använder samma lärobok, nämligen Oktetten (2003) 
och den undervisningsperiod vi följt bygger på delar av ett avsnitt som kal-
las Ämnenas kemi. I Sörens klassrum används Fysik LPO, Bok 3 (1998) och 
Kemi LPO, Bok 3 (1996), alltså dels ett läromedel för kemi, dels det läromedel 
i fysik som ges ut i samma serie. Hos Sture används ingen lärobok alls, men 
på hyllorna ligger bl.a. Spektrum kemi, vilket är den bok Sture hänvisar till när 
boken någon gång nämns (se nedan). Även hos Sven (som inte närstuderas 
här) används samma bok, men i en annan upplaga.16, 17

15. Dataunderlaget består av ett tusental digitala fotografier och hundratals videotimmar, så 
enstaka texter och skrifthändelser kan förstås missas vid genomgången.
16. Även om eleverna ibland rent fysiskt lämnar huvudklassrummet för att exempelvis an-
vända datorer i annan lokal betraktas aktiviteterna som en del av klassrumsarbetet i och med 
att de ingår i de lärararrangerade aktiviteterna under lektionstid. I Tabell 1 och 2 markeras 
dessa aktiviteter med asterisk. 
17. Vid kartläggningen av texter och vid analyserna av skrifthändelser i verksamheterna har 
inga exakta kvantifieringar gjorts, men vissa systematiska skillnader har ändå iakttagits. I Tabell 
1 och 2 markeras ofta använda texter resp. vanligt förekommande skrifthändelser med kryss 
i fetstil, medan krysset placerats inom parentes för mer sällan använda texter, eller sällan fö-
rekommande skrifthändelser. Texter eller skrifthändelser som inte förekommer i ett klassrum 
markeras med streck. Texter som förekommer i samtliga klassrum placeras överst i Tabell 1. I 
Tabell 2 är strukturen istället logisk, så att skrifthändelser som hör samman i möjligaste mån 
placeras nära varandra i uppställningen.
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Tabell 1. Översikt av textförekomst i de olika klassrummen16, 17 

Fred Fia Sture Sören
Lärobok x x (x) x
Lärarens tavel-
anteckningar

x x x x

Elevanteckningar i 
skrivhäften

x x x x

Plansch med perio-
diska systemet (PS)

x x x x

Olika typer av ar-
betsblad och instu-
deringsfrågor

x x x x

Skriftligt prov x x x x
Vägganslag med 
ämnesinnehåll

x x x x

Vägganslag med 
allmänt innehåll

x x x x

Privata elevtexter x x x x
Etiketter på olika 
typer av kärl

x x – x

Lösblad med PS – x x x
Webbsidor* – x – x
Ämnesanknutna 
TV-program

(x) (x) – (x)

Elevtexter skrivna 
på dator*

– x – –

* Eftersom elevdatorer inte finns i något av klassrummen går eleverna till 
skolbibliotek eller datorsal (hos Fia förekommer det också att eleverna 
arbetar vid bärbara datorer i korridoren och att dessa tas in i klassrummet 
i samband med gruppredovisning) då datorer ska användas (se också 
fotnot 16).

Tabell 2 (nedan) presenterar skrifthändelserna utifrån de verksamhetstyper 
som utkristalliserades i materialet (verksamhetstyperna beskrivs nedan). Som 
framgår av översikten finns flera likheter mellan vilka skrifthändelser som 
förekommer i de fyra klassrummen, men ett antal olikheter kan ändå noteras. 
Vanliga skrifthändelser i samtliga klassrum är ”läsa lärarens tavelanteckningar” 
och ”skriva av lärarens tavelanteckningar” (dessa, liksom några andra skrifthän-
delser, återkommer i tabellen i och med att de förekommer i flera verksamhets-
typer). Även ”titta på plansch med periodiska systemet” förekommer i samtliga 
klassrum, även om detta är mindre vanligt i Fias klassrum, sannolikt för att 
planschen där har en mindre central placering utmed långsidan i klassrummet, 
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på en plats som är svårtillgänglig för läraren samtidigt som den är svår att se för 
de elever som sitter precis under den. I Fias klassrum används oftare antingen 
lärobokens uppslag med periodiska systemet bak i boken, eller en laminerad 
variant som Fia delat ut till eleverna i början av undervisningsperioden. 

I Fias klassrum förekommer ett antal skrifthändelser som inte noterades i 
de övriga klassrummen. Bland annat är det bara här som eleverna själva pro-
ducerar text på dator, skriver svar på instuderingsfrågor på tavlan, läser text 
högt i klassrummet, klistrar in förproducerade texter i skrivhäfte och skriver 
laborationsrapport på dator. Här är också användning av mobiltelefon för att 
läsa och skriva sms och framförallt för att lyssna på musik vanligast. I anslut-
ning till de skrifthändelser som förekommer främst i Fias klassrum används 
alltså både ämnesanknuten text och texter av privat karaktär. Stures klassrum 
är det enda där läroboken inte används aktivt (dock händer det att särskilt 
en elev efterlyser läroboksarbete och då blir hänvisad till ett längre avsnitt i 
läroboken, eller att läraren då någon elev varit frånvarande uppmanar denna 
att ”ta igen från boken”).

De återkommande verksamhetstyper kring text som utkristalliserades i 
materialet benämner jag teorigenomgång, laborationsarbete, arbete med instu-
deringsfrågor och privat skriftaktivitet. Det går inte alltid att göra tydliga av-
gränsningar mellan de här verksamhetstyperna och indelningen hade kunnat 
bli en annan, men utgångspunkten har varit att försöka samla skrifthändelser 
som ingår i aktiviteter som framstår som relativt tydligt skilda från varandra i 
klassrumspraktikerna. Här avviker privat skriftaktivitet, vilket dels inte är en 
enhetlig verksamhet, dels förekommer parallellt med de övriga verksamhe-
terna (se nedan). De olika verksamhetstyperna återfinns i alla klassrum, utom 
laborationsarbete, eftersom laborationer av säkerhetsskäl inte förekommer 
hos Sture. Teorigenomgång innefattar skrifthändelser som sker då läraren 
presenterar nytt, teoretiskt ämnesinnehåll för eleverna (eller där tidigare 
ämnesinnehåll repeteras). Laborationsarbete innefattar skrifthändelser som 
sker vid förberedelser inför laboration, under själva laborationen eller som 
uppföljning av laboration. Arbete med instuderingsfrågor innefattar arbete 
med att besvara instuderingsfrågor och ev. uppföljning av detta arbete. Det 
som här kategoriseras privat skriftaktivitet är en ganska brokig samling skrift-
händelser, men utifrån huvudsyftet med undersökningen blir en ytterligare 
gruppering av dessa överflödig, då det är potentialen för elevernas närmande 
till den naturvetenskapliga diskursen som är i fokus (jfr Bellander, 2010, 
som utifrån sina syften gör en annan analys). Här innefattas istället sådana 
tillfällen då eleverna använder skrift för andra ändamål än dem som styrs 
av lektionsinnehållet, men även skrifthändelser som ”göra läxanteckning i 
almanacka” ingår här.
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Tabell 2. Gruppering av skrifthändelser utifrån verksamhetstyper  
där text förekommer

VERKSAMHETSTYP KLASSRUM  

Teorigenomgång Fred Fia Sture Sören
Titta på plansch med periodiska systemet 
(PS)*

x x x x

Använda separat PS (i lärobok eller utdelat 
lösblad)

x x x x

Läsa lärarens tavelanteckningar x x x x

Skriva av lärarens tavelanteckningar x x x x

Klistra in lösblad i skrivhäfte (x) x - -

Titta i lärobok medan lärare har genom-
gång utifrån den

- - - (x)

Tala om läst läxa (x) (x) - (x)

Läsa skriftliga läxförhörsfrågor - x - -

Skriva svar på läxförhörsfrågor - x - -

Läsa läromedelstext högt - x - -

Titta på tredimensionell modell - - (x) -

Spela ämnesanknutet pedagogiskt spel x x - -

Titta på TV-program (DvD/VHS) (x) (x) - (x)

Läsa ämnesanknuten webbsida* - - - (x)

Göra sökning på Internet* - - - (x)

Skriva text på dator* - x - -

Läsa egenproducerad datortext för resten 
av klassen

- (x) - -

Läsa frågor vid slutprov x x x x

Skriftligt besvara frågor vid slutprov x x x x

Laborationsarbete

Läsa lärarens tavelanteckningar x x - x

Skriva av lärarens tavelanteckningar x x - -

Läsa laborationsinstruktion i lärobok - (x) - -

Läsa vägganslag med ämnesinnehåll** (x) (x) - -

Läsa etiketter på kärl med kemiska sub-
stanser**

x x - x

Läsa av artefakt som används vid labora-
tion, t.ex. pH-papper

x x - x

Göra laborationsnotering x x - (x)

Skriva laborationsrapport i skrivhäfte (x) x - (x)

Skriva laborationsrapport på dator* - x - -
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Arbete med instuderingsfrågor

Läsa instuderingsfrågor i lärobok eller på 
lösblad

(x) x x x

Söka efter svar i lärobok för att besvara 
instuderingsfrågor

(x) x (x) x

Läsa i egna anteckningar för att besvara 
instuderingsfrågor

- - x -

Skriva svar på instuderingsfrågor i skriv-
häfte/på lösblad

(x) x x x

Läsa kamrats anteckning i skrivhäfte x x x x

Skriva av kamrats anteckning i skrivhäfte - - (x) (x)

Läsa lärarens tavelanteckningar - x x -

Skriva av lärarens tavelanteckningar - x x -

Läsa klasskamraters tavelanteckningar - x - -

Skriva av klasskamraters tavelanteckningar - x - -

Skriva svar på instuderingsfrågor på tavlan - x - -

Privat skriftaktivitet

Läsa sms - x (x) (x)

Skriva sms - (x) - -

Använda mobiltelefon för att lyssna på 
musik

- x - -

Läsa läxa för annat ämne (x) (x) (x) (x)

Notera läxa i almanacka x x x x

Läsa i egen almanacka x x x x

Läsa icke-ämnesanknuten webbsida - (x) - (x)

Klottra (i skrivhäfte, almanacka, på kropps-
del)

x x x x

*Se Tabell 1; **Vissa texter, såsom vägganslag, förekommer i klassrummet utan att man med 
säkerhet vet om eleverna läser dem. Här markeras endast om det varit tydligt att eleverna 
verkligen använt texten. 

Teorigenomgång
Teorigenomgång är en verksamhet där läraren typiskt går igenom nytt inne-
håll (eller repeterar innehåll som gåtts igenom tidigare18) ackompanjerat av 
tavelanteckningar och ofta med hänvisningar till en plansch med periodiska 

18. Skrifthändelserna ”läsa frågor vid slutprov” och ”skriftligt besvara frågor vid slutprov” 
avviker från de övriga skrifthändelserna då man i samtliga klassrum arrangerar slutprovet 
på ett traditionellt sätt, där eleverna inte har tillgång till annan text än slutprovet. Nu har de 
hänförts till verksamheten teorigenomgång men de, liksom besvara frågor i samband med 
läxförhör, hade också kunnat hänföras till verksamhetstypen arbete med instuderingsfrågor 
men den verksamheten innefattar ett större mått av elevansvar när det gäller valet att nyttja 
andra textkällor än vad teorigenomgång visat sig göra.
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systemet. Här ingår skrifthändelser som ”läsa lärarens tavelanteckningar”, 
”skriva av lärarens tavelanteckningar”, ”titta på plansch med PS”, ”använda 
separat PS”, m.fl. Även uppföljning av läxa ingår i denna verksamhetstyp och 
hit hänförs bl.a. skrifthändelser som ”tala om läst läxa” och ”skriva svar på läx-
förhörsfrågor” (läxuppföljning ingår också i arbete med instuderingsfrågor, 
nedan) och ”titta i lärobok medan lärare har genomgång utifrån den”. Typiskt 
för denna verksamhetstyp är också att läraren styr vilka texter som eventuellt 
ska användas, liksom hur och när. En skillnad mellan de finlandssvenska 
och svenska klassrummen är att genomgångarna i de svenska klassrummen 
i högre utsträckning än i de finlandssvenska delvis präglas av samtal mel-
lan lärare och elever och det händer att läraren, särskilt i Sörens klassrum, 
kan låta innehållet glida iväg något utifrån frågor eller kommentarer från 
eleverna, men bara om de är någorlunda knutna till det naturvetenskapliga 
innehållet (se också Eriksson, Ståhle & Lindberg, 2011). 

Under genomgångarna brukar eleverna anteckna i sina skrivhäften. Dessa 
anteckningar består oftast av mer eller mindre direkta avskrifter av lärarens 
anteckningar (Figur 1a och 1b19). Typiskt för denna verksamhet är alltså att 
läsande och skrivande ofta pågår parallellt och med användning av olika 
semiotiska resurser (t.ex. verbal skrift, talad text, abstrakta modeller skrivna 
på tavla) och artefakter (t.ex. krita/whiteboardpenna och skrivtavla, penna 
och skrivhäfte, lärobok, klassrumsplanscher). Det här övergripande mönstret 
finns i samtliga klassrum som detaljstuderats. I de klassrum som bara kom-
menteras övergripande, dvs. Fredrikas (parallellklass till Freds klass), Fan-
nys och Svens (båda i Storstadsskolor) pågår liknande aktiviteter. Även i de 
klassrummen har läraren genomgångar som ackompanjeras av text, men de 
använder här olika resurser. Fredrika skriver på tavlan och Fanny gör löpande 
noteringar på overheadprojektor (i klassen finns en elev med hörselskada 
och Fanny vill därför stå vänd mot klassen då hon skriver). Sven använder 
datorprojektor och här projiceras korta verbala texter, ofta i kombination med 
någon bild. Svens klassrum skiljer sig därmed från de andra. 

 

19. Som framgår av Figur 1b har eleven här ritat två elektroner runt atomkärnan istället för 
en, något som kanske kan förklaras av att läraren poängterat att det alltid finns lika många 
protoner som elektroner i en atom, men i denna modell också ritat in neutronen i kärnan.
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Figur 1a (överst) och 1b (nederst). Lärar- och elevanteckning vid teorigenomgång, 
Fias klass, lektion 3, ht 2008

Några intressanta iakttagelser gjordes bl.a. när elevers noteringar jämfördes 
i detalj med lärarens tavelanteckningar. Påfallande ofta kunde elevernas av-
skrifter närmast liknas vid kopior av taveltexten (se också Danielsson, 2010a, 
2010b). I intervjuer uppgav fokuseleverna i de olika klasserna att det var i 
sin ordning att också göra egna noteringar, men det var bara ett fåtal elever 
som i praktiken gjorde det. Här finns dock en tendens att de finlandssvenska 
eleverna i ännu högre grad än de svenska gör avskrifter som ligger mycket 
nära lärarens tavelanteckningar. 

En detaljgranskning av elevtexterna avslöjar ibland små olikheter mellan 
elevers avskrifter som är värda att kommentera (se också avsnittet Taveltext 
och elevtext i anslutning till teorigenomgång). Här används exempel från 
Sörens klassrum. Sören har inlett med att tala om hur laddningar repellerar 
eller attraherar varandra och han har nu övergått till att tala om hur atomens 
kärna hålls ihop, trots att de positivt laddade protonerna borde repellera 
ifrån varandra. Detta resonemang inleder han med att rita en litiumatom (se 
Figur 2a) med laddningar (varje proton i kärnan är utritad med plustecken 
och elektronerna runt om är markerade med minustecken) och sedan fråga 
eleverna om det är någonting som slår dem när de tittar på modellen. Så 
småningom svarar en elev: ”varför skjuter inte de positiva ifrån sig?” Sö-
ren börjar då förklara samtidigt som han skriver på tavlan. Antecknandet 
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och gester ackompanjerar den muntliga förklaringen, och som framgår av 
transkriptionsutdraget så är Sören tydlig med att han vill att eleverna också 
ska anteckna:

Sören: det betyder egentligen att den kraften eller 
dom krafterna som håller ihop de positiva ladd-
ningarna ((pekar på litiumatomen på tavlan)) 
måste vara starkare . än den kraft som får dom 
att skjutas isär ((pekar på tavlan där han har 
skrivit ”lika laddning repellerar”)) .. och den 
kallas ibland för den starka kärnkraften ((skri-
ver ”’Den starka kärnkraften’” på tavlan))

Elev:  the force
Elev:  det är en stark kraft (xx)

/.../ ((Sören fortsätter att anteckna och pra-
tar samtidigt) )

Sören: i alla fall . den starka kärnkraften ((pekar på 
tavlan på ”Den starka kärnkraften”)) håller ihop 
de positiva laddningarna i kärnan ((skriver ”hål-
ler ihop”, osv.))

Elev:  den starka.. ((skriver och läser högt))
Sören: ((elever småpratar)) anteckna nu vartefter här 

va ... den här starka kärnkraften den verkar 
bara när . när laddningarna är väldigt nära 
varandra ((gestikulerar med händerna och för 
ihop dem)) det finns nåt som kan mildra den här 
elektro . elektriska kraften och det är att det 
finns neutroner i kärnan . många gånger va . och 
dom lägger sig mellan protonerna . eller dom 
finns mellan protonerna . . och då kommer dom 
lite längre ifrån varandra och då minskar den 
elektriska kraften . mellan dom också (Sörens klass, 
lektion 3, ht 2009)

Under den muntliga förklaringen har en taveltext vuxit fram där det under 
den uppritade litiummodellen nu står ”’Den starka kärnkraften’ Håller ihop 
de pos. laddningarna i kärnan” (Figur 2a). En av fokuseleverna, Lina, har 
under tiden skrivit i sitt skrivhäfte och i hennes text är litiumatomen placerad 
under texten (Figur 2b). Hon har skrivit ut ordet ”positiva” och inleder ”hål-
ler” med gemen. Dessutom har hon lagt till en anteckning som hon hämtat 
(och något omformulerat) i lärarens muntliga kommentar. Här har hon ritat 
en pil från ”Den starka kärnkraften” och lagt till den egna texten ”verkar 
bara när atomerna protonerna är väldigt nära varandra”. Hon ändrar alltså 
lärarens ”laddningarna”, först felaktigt till ”atomerna” men stryker sedan över 
det ordet och ersätter det med ”protonerna”, alltså en korrekt omtolkning av 
lärarens kommentar. Det här tillägget är ämnesmässigt relevant; det läraren 
förklarar är ju hur atomkärnan, som innehåller flera positivt laddade pro-
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toner, hålls ihop. Linas tillägg fungerar alltså mer specifikt för det fenomen 
läraren förklarar än lärarens allmännare ”laddningarna”. Lina uppvisar här en 
viss självständighet i sitt antecknande och avvikelsen från lärarens notering 
visar också att hon har lyssnat aktivt parallellt med sitt skrivande. 

Figur 2a (överst) och 2b (underst). Läraranteckning och Linas avskrift  
vid teorigenomgång, Sörens klass, lektion 3, ht 2009

Tittar vi närmare på en annan fokuselevs, Leos, motsvarande text ser vi ett 
annat mönster (Figur 3). Leos avskrift präglas av att den ligger mycket nära 
taveltexten. Leo har exakt skrivit av lärarens text, med samma radbrytningar, 
utan att skriva ut ”positiva”, och dessutom inleder han precis som läraren or-
det ”håller” med versal. Men vi ser också att Leo felaktigt har skrivit av ”ladd-
ningarna” som ”ladningen” (vilket utöver stavfelet blir ett syntaktiskt fel) och 
”kärnan” som ”hörnan”. Leos anteckning präglas alltså av en försiktighet, 
och särskilt det felaktiga ”hörnan” tyder på att han här har svårt att hantera 
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avskrift och innehåll samtidigt. Dels rubriken ”den starka kärnkraften”, dels 
att läraren närmast dikterar fortsättningen medan han skriver ”håller ihop 
kärnan”, borde vara till hjälp att tolka lärarens handstil även om [k] och [ä] 
skulle kunna tolkas som [h] och [ö] i en annan kontext.

Figur 3. Leos avskrift vid teorigenomgång, Sörens klass, lektion 3, ht 2009

De olika sätt som Lina och Leo här hanterar lärarens taveltext följer samma 
mönster genom materialet. Lina kompletterar emellanåt sina anteckningar 
med egna noteringar, medan Leo genomgående skriver av tavelanteckning-
arna mycket exakt (ibland med felaktigheter som sannolikt kan förklaras 
som felläsningar från tavlan). Leos textarbete tyder på en försiktighet och 
osäkerhet men han ber aldrig om hjälp av läraren utan ”sköter sitt”, emellanåt 
med viss stöttning från sin bänkgranne. Till saken hör att Leo är en av de 
elever i detta klassrum som har svenska som andraspråk. Felavskrivningar 
som ”hörnan” för ”kärnan” (och vid samma lektion ”reparerar” för ”repel-
lerar”) kan tolkas som svårigheter att följa med i klassrumsarbetet, något 
som i Leos fall skulle kunna förklaras med språksvårigheter. Men han är 
inte ensam om den här typen av försiktighet, och även om Leos försiktighet 
eventuellt skulle kunna förklaras med språkförståelseproblem finns samma 
tendenser till noggrann avskrift hos flera andra elever och i alla klassrum. 
Kanske kan man se Lina och Leo som extremer på en skala (att Lina ses som 
extrem säger en del om den avskriftskultur som präglar klassrummen) där 
många elever är mycket noggranna, men där avskrifter av lärarmisstag och 
liknande bara görs i undantagsfall (ytterligare exempel visas i Figur 10a och 
10b, från Fias klassrum).

Typiska elevfrågor – i samtliga klassrum – under lärarnas genomgångar 
är ”ska vi/måste vi skriva av det här?” och detaljfrågor som ”vilken är andra 
bokstaven i det där ordet?” (dessa ställs ibland om lärarens lite slarvigt skriv-
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na bokstäver, men där sammanhanget borde göra tolkningen otvetydig). På 
samma sätt ställer elever detaljfrågor när läraren ritar atommodeller på tavlan 
med tydligt avgränsade cirklar som ska motsvara elektronernas ungefärliga 
banor. I flera klassrum frågar elever då om elektronernas exakta placering på 
dessa cirklar. Lärarnas svarar då lite olika. Fredrika påpekar att hon försöker 
rita dem så symmetriskt hon kan, medan till exempel Sture istället väljer att 
prata om att elektronerna finns ”överallt” men att man ju måste placera dem 
någonstans i den ritade modellen, och då med avstånd från varandra.

Hur lärarna använder tavlan ser lite olika ut i de olika klassrummen. I de 
finlandssvenska klassrummen är man generellt noga med att utnyttja tav-
lan strukturerat. Särskilt Fredrika utmärker sig här, men även Fia och Fred 
är relativt noggranna med var på tavlan de antecknar. De två närstuderade 
svenska klassrummen ser olika ut härvidlag. Även Sören är noggrann i sitt 
tavelantecknande och delar in skrivtavlan i olika delar, skriver ofta ut rubriker 
osv. medan Sture är friare i sin användning (se t.ex. Figur 12 som i detta fall 
visar anteckning i samband med uppföljning av instuderingsfrågor). I Svens 
klassrum används som nämnts ofta grafiskt välstrukturerade datorprojektio-
ner med punktuppställningar och bilder. Lärarnas textkommentarer visar att 
det normalmönster de förväntar sig är att eleverna antecknar parallellt med 
lärarens tavelskrivande, t.ex. Sören: ”anteckna nu vartefter här va”, Sture: ”det 
här behöver ni inte rita utan vi bara kladdar lite”, Fred: ”ni ska inte behöva 
skriva ner det här”. Hur man typiskt uttrycker sig i naturvetenskaplig text 
kommenterar lärarna inte, men Fredrika säger exempelvis att det är bra att 
använda punktuppställning, att hon försöker vara noggrann när hon ritar 
elektronerna runt atomkärnan m.m., men de här kommentarerna ligger alltså 
på en textytlig nivå. På liknande sätt förtydligar Fred någon gång med ”skriv 
’arbete med joner’ som rubrik så hittar ni det lättare sen”. Ett liknande exempel 
från Sörens klassrum är när en elev tittar på lärarens tavelanteckning och 
läser högt: ”’ett grundämnes minsta beståndsdel’ .. ska vi använda det där 
som rubrik?”. När det gäller skrivande av kemiska formler och liknande ger 
lärarna oftare tydliga kommentarer om att man rent grafiskt måste vara nog-
grann, exempelvis att man måste skriva grundämnesbeteckningar med stor 
begynnelsebokstav och att det gör en betydelsefull skillnad om en siffra är 
upphöjd, nedsänkt eller i nivå med bokstäverna i en formel. Detta förekom-
mer i alla klassrum men är särskilt tydligt i de finlandssvenska. Då lärarna 
ritar upp atommodeller poängterar alla att de är just förenklade modeller, 
och ofta ackompanjerar de dessa med muntliga förklaringar och gester, ex-
empelvis för att visa hur elektronerna rör sig runt kärnan (se också Daniels-
son, 2010c, 2011). Ett kanske inte så förvånande mönster i materialet är att 
elevernas anteckningar bara läses av dem själva efter att de skrivits. Det görs 
då företrädesvis inför slutprovet, men flera elever uppger att de inte riktigt 
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vågar ”lita” på dem då och dessutom uppger några elever att de knappt an-
vänder sina anteckningar alls.

När det gäller uppföljning av läxa kan den antingen göras som skriftligt 
läxförhör (vilket händer flera gånger i Fias klassrum, liksom i Svens), genom 
att läraren går igenom instuderingsfrågor som ingått i läxan (se Arbete med 
instuderingsfrågor nedan, vilket förekommer främst hos Sture och Fia, men 
också hos Fred), eller genom att läraren ställer mer allmänna frågor om inne-
hållet till eleverna. Det senare förekommer relativt ofta i Sörens klassrum och 
även i Freds och Stures, medan det är ett mindre vanligt sätt att hantera läxa 
hos Fia. Typiskt för läxgenomgångarna – liksom då läxa ges, vilket vanligtvis 
sker i slutet av lektionen genom att läraren skriver upp läxan på tavlan – är 
att läroboken i sig sällan aktualiseras. Läraren tar alltså inte upp hur elev-
erna kan ta sig an texterna (inklusive abstrakta modeller, etc.) och eleverna 
ställer inte heller den typen av frågor. Sören, som generellt sätt uppmuntrar 
elevernas egna funderingar och ofta tar tag i dessa, inleder vid ett tillfälle en 
läxgenomgång ganska öppet med ”ni hade ju lite att läsa till idag va?” och en 
elev ställer sig då frågande till en sifferuppgift i innehållet, något som Sören 
uppmuntrar och samtidigt kopplar till källkritik: 

Elev: hur var det så här . sju miljoners miljarder .. 
per alltså (Sören: per sekund) det kan ju inte

Sören: ja det undrar jag också . . men man kan ju undra 
hur man har mätt också . . ja det är oerhört fort 
alltså . men

Elev: jag trodde jag läste fel alltså . och gick till-
baka

Sören: men det är ju bra man . ska ju ifrågasätta . det 
skulle ju kunna va så att det är fel .. ni ska 
ju vara kritiska mot alla källor egentligen . 
även det jag säger

Sören frågar sen om eleverna har andra tankar kring läxan och en elev har fun-
deringar kring om ädelgaser är farliga. Sören börjar då tala om att det kanske 
snarare kan vara tvärtom, eftersom ädelgaser har särskilda egenskaper: 

Sören: de har ju speciella egenskaper
Elev: (med låg röst) vad har de för egenskap
Elev: jag har ju inte jag har inte läst 
Sören: du gick bara på ordet då känslan att det skulle 

vara farligt
Elev: jag läste om det men jag förstod det inte . . 

(x) shit
Sören: nej ok . . men ni som har läst . vad har ädelgaser 

för sorts egenskap? de har massor med egenskaper 
men nåt som är gemensamt för dem? (Sörens klass, lektion 
4, ht 2009)
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Eleven som undrade över ädelgasers eventuella farlighet förtydligar alltså 
med att han hade läst men inte förstått texten (detta är ett av få tillfällen i 
hela materialet då någon – elev eller lärare – uttrycker hur de uppfattar de 
texter som används, både eleven som säger att han trodde att han läste fel 
och gick tillbaka och eleven som säger att han har läst men inte förstått). Att 
eleven säger att han läst men inte förstått följs inte upp utan istället vänder 
sig Sören till de andra med ”men ni som har läst”, utan att få något svar. 
Han kommenterar då att de inte har pratat om periodiska systemet ännu 
och säger ”det blir bra att vi har skriftligt sen märker jag”, underförstått att 
eleverna läser texten noggrannare (och med förståelse?) när de vet att de har 
ett prov framför sig. 

Läroboken används relativt sällan i klassrummen i samband med genom-
gångarna, men både Sören och Fia har ofta den (och en del andra böcker) 
synlig framme på katedern, och särskilt hos Sören är det uppenbart att han 
själv använder sig av denna under lektionerna, eftersom han relativt ofta 
läser tyst eller bläddrar i boken under sina genomgångar. Vid åtminstone ett 
tillfälle ber Sören eleverna slå upp en sida i boken för att man gemensamt ska 
titta i den. Det sker i slutet av undervisningsperioden då man redan har ägnat 
en del uppmärksamhet kring hur joner bildas, och nu ska Sören ta upp att det 
finns ett annat sätt (molekylföreningar) för atomer att bilda föreningar: 

Sören: det är ett sätt . för atomer att hänga ihop och 
det har vi ritat ganska mycket om . och .. vi 
gör så här med det andra sättet att ni slår upp 
sidan .. arton så finns det . . i kemiboken . så 
finns det färdigritat nu (Sörens klass, lektion 8, ht 2009)

Han fortsätter sedan denna korta genomgång (sammanlagt knappt fyra mi-
nuter) med att explicit hänvisa till och prata om bokens modeller av hur 
atomer bildar molekyler (t.ex. vätemolekyl och vattenmolekyl) och han be-
tonar då särskilt begrepp som elektronpar och ädelgasstruktur vilka nämns 
i bildtexterna till dessa modeller. Den här genomgången görs, för att vara i 
Sörens klassrum, ovanligt monologiskt. Min tolkning är att Sören inser att 
tiden före det skriftliga slutprovet börjar bli knapp för nya genomgångar (han 
har inlett lektionen med att säga att detta är den sista lektionen före provet 
då de kommer att ta upp nytt ämnesinnehåll) och han har också planerat att 
eleverna denna lektion ska få se filmer, bland annat om radioaktivitet. Att 
explicit hänvisa till en sida i boken kan kanske ses som ett sätt att ha tagit upp 
molekylbindning utan att behöva ägna så mycket klassrumstid åt avsnittet.

Även andra skrifthändelser än dem som kopplas till de lärarstyrda ge-
nomgångarna räknas till teorigenomgång. Här skiljer sig mönstren åt mellan 
klassrummen. Hos Fia händer det att man läser högt ur läroboken och hon 
delar vid många tillfällen ut kopior tagna ur ett engelskt läromedel som hon 
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översatt till svenska (text som är integrerad i bilder översätter hon inte). Dessa 
texter ska eleverna klippa ut och klistra in i sina skrivhäften (Figur 4a och 4b). 
Klippandet och klistrandet tar rätt stor lektionstid i anspråk och Fia är tydlig 
med hur hon vill att bilderna ska klistras in i skrivhäftena. Ett exempel visas i 
Figur 4a där Fia på tavlan har ritat upp hur eleverna ska placera de utdelade 
bilderna i sina anteckningsböcker, och nu pekar på en kopia av bladet hon 
delat ut och ytterligare förtydligar detta muntligt för eleverna. Det händer 
också att hon kontrollerar elevers skrivhäften för att se att de klistrats in så 
som hon avsett att det ska göras.

Figur 4a (överst) och 4b (underst). Lärares tavelinstruktion och Tittis inklistrade bilder, 
Fias klass, lektion 6, ht 2008.

Andra skrifthändelser som räknats till teorigenomgång är när elektroniska 
resurser används. Det gäller några tillfällen då man i några klassrum visar 
inspelade TV-program producerade för skolundervisning. I Sörens klassrum 
använde eleverna också Internet för informationssökning vid ett tillfälle. 
Filmerna knöt an innehållsmässigt till de genomgångar lärarna hade, och i 
anslutning till visningen av filmerna talade lärarna något om innehållet och 
åtminstone Sören stoppade filmen vid några tillfällen för att kommentera 
den. 
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I Sörens klassrum används ett lektionstillfälle till att eleverna får använda 
Internet, och de får då en skriftlig instruktion att de bl.a. ska söka sidor för att 
se på periodiska systemet och bilder av atommodeller. Sören kommenterar 
uppgiften och säger att de ska studera periodiska systemet närmare och att 
det finns interaktiva periodiska system på nätet ”där man kan klicka runt 
litegrann och skaffa sig information”. När det gäller bilder av atomer säger 
han: ”bilder är ju då egentligen antingen atommodeller, det som vi har ritat 
upp då, eller från elektronmikroskopbilder”. En sista uppgift lyder ”Försök 
ta reda på vad som skiljer Uran 235 från Uran 238”. Uppgifterna utöver att 
titta på periodiska system och atombilder kommenteras ”sen är det ytterli-
gare lite uppgifter här på slutet då”. Enligt instruktionen ska eleverna göra 
Google-sökningar, men de får också några specifika förslag på webbsidor att 
besöka. Under arbetet går Sören runt och tittar till eleverna. Ingen egentlig 
uppföljning av denna aktivitet görs, men vid påföljande lektionen inleder 
Sören med att fråga eleverna om skillnaden mellan Uran 235 och Uran 238, 
vilket blir utgångspunkt för en genomgång av isotoper och atomers massa. 
De visualiseringar av abstrakt innehåll som förekommer i filmerna i klass-
rummen och på de webbsidor som Sörens elever använde kommenteras inte 
och man återknyter inte heller direkt till dem senare. 

I Fias klassrum viks också ett lektionstillfälle till att eleverna gruppvis 
ska genomföra olika laborationer och sedan använda Internet för informa-
tionssökning. Utifrån laborationen och informationssökningen skriver varje 
grupp en text som dels lämnas in till läraren, dels vid ett senare lektionstill-
fälle presenteras för den övriga klassen. Detta arbete räknas både till teorige-
nomgång och laborationsarbete. Processen runt elevernas skrivande och hur 
de samtalar med varandra under textarbetet kommenteras under rubriken 
Laborationsarbete.

Laborationsarbete
Verksamhetstypen laborationsarbete utmärks av att läraren ofta med en 
muntlig instruktion i kombination med skrift initierar laborationsarbetet, 
att eleverna mer eller mindre självständigt (normalt parvis) genomför en 
laboration, ibland med parallella anteckningar och att den antingen avslutas 
med en lärarstyrd uppföljning ackompanjerad av tavelanteckningar (denna 
uppföljning är det normala mönstret i de finlandssvenska klassrummen), 
eller att aktiviteten är avslutad i och med att laborationen genomförts (det 
senare är det vanliga mönstret hos Sören och Sven). I Fias klassrum skriver 
ibland eleverna laborationsrapporter i samband med eller efter laborationen 
(detta görs vid något tillfälle också i Sörens klassrum). I de finlandssvenska 
klassrummen genomförs också ett ”praktiskt prov” med parvis laboration. 
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Även vid detta tillfälle skriver eleverna i Fias klassrum en laborationsrapport 
i par (se nedan).

Laborationer gjordes alltså i alla klassrum utom Stures, men det är en 
verksamhet som tydligast är knuten till de finlandssvenska klassrummen 
(något som också kan knytas till vad som poängteras i de olika kursplanerna, 
se också Ekvall, 2011).20 Laborationsaktiviteten i stort följer normalt efter att 
läraren har haft en teorigenomgång, och det vanligaste mönstret är att lära-
ren låter teorigenomgången direkt övergå i laborationsförberedelser. Dessa 
förberedelser består alltså ofta i att läraren berättar vad som ska göras, ofta 
med samtidiga tavelanteckningar vilka kan bestå av skrivna ord och/eller 
schematiskt uppritad laborationsutrustning. I de finlandssvenska klassrum-
men skriver vanligen eleverna ner dessa instruktioner, vilket kan hänga ihop 
med att lärarna där gör instruktionerna till en tydlig skriftaktivitet, där de 
t.ex. skriver någon form av rubrik inför laborationen (jfr Figur 5, som visar 
en tavelinstruktion inför laboration i Sörens klassrum med fokus på själva 
”görandet”). I enstaka fall läser istället eleverna laborationsinstruktioner i en 
arbetsbok (Oktetten) om sådan används, men då ges ändå en muntlig instruk-
tion. Skrifthändelser i anslutning till introduktionerna är exempelvis ”läsa 
lärarens tavelanteckningar” och ”skriva av lärarens tavelanteckningar”. 

Figur 5. Skriftlig laborationsinstruktion på tavlan, Sörens klass, lektion 7, ht 2009

Under själva laborationen används text mer sällan, eftersom laborationen 
i sig ofta kräver att elevborden är avstädade, men ibland gör ändå eleverna 
anteckningar parallellt med laborationen (se t.ex. beskrivningen av laboratio-
nen hos Fia, nedan) och det händer att artefakter som pH-papper används, 
vilka då läses av under laborationen (Figur 6). Skrifthändelser som noterats 

20. Som nämnts näranalyseras inte Storstadsskolorna i denna delstudie. Kort kan dock sägas 
att Fannys klassrum liknar Sörens när det gäller omfattning på laborationer, medan Svens 
klassrum mer liknar t.ex. Freds och Fredrikas klassrum. 
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i samband med själva laborationen var ”läsa etiketter på kärl med kemiska 
substanser”, ”läsa av artefakt som används vid laboration, t.ex. pH-papper”, 
”läsa vägganslag med ämnesinnehåll” (av vilka det framgår vilken utrustning 
skåp med laborationsutrustning ska innehålla), ”göra laborationsnotering”. 
Laborationsnoteringarna består normalt av att enstaka ord eller fraser läggs 
till de anteckningar som gjorts vid instruktionen till laborationen, eller att 
notering görs i arbetsbok, där enbart enstaka ord ska fyllas i – skrifthändelsen 
”skriva laborationsrapport (på dator)” leder dock till något längre samman-
hängande texter med olika underrubriker, se nedan. Ibland görs alltså dessa 
noteringar efter att laborationen som sådan är avslutad. 

Figur 6. Laborationsarbete: pH-papper och mall  
för avläsning, Sörens klass, lektion 7, ht 2009

I de finlandssvenska klassrummen sker uppföljningen av laborationsaktivi-
teterna ofta genom att läraren fortsätter den teoretiska genomgången, ibland 
genom att då göra ytterligare tavelanteckningar (som skrivs av i elevhäftena) 
med anknytning till laborationsinnehållet. Figur 7b visar en elevanteckning 
hos Fred som inkluderar i) instruktion: de uppritade provrören, ii) labora-
tionsanteckning: elevens notering om hur lösningen i ett provrör ser ut, och 
iii) uppföljning: avskrift från lärarens tavelanteckning (Figur 7a). Den här 
typen av strukturerad uppföljning med tavelanteckningar förekommer inte 
i de svenska klassrummen.

I Fias klassrum skriver alltså eleverna hela laborationsrapporter vid några 
tillfällen. Första gången det görs skriver eleverna dessa för hand i skrivhäftet 
samtidigt med laborationen, och vid två senare tillfällen används ordbehand-
lingsprogram, där texten skrivs efter att laborationen genomförts. Det gäller 
dels då eleverna delats in i grupper och fått i uppgift att genomföra labora-
tion och därefter använda Internet för informationssökning (se nedan), dels 
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i samband med det praktiska prov där halva klassen av praktiska skäl får 
påbörja textarbetet medan den andra halvan laborerar.

Första gången eleverna skriver laborationsrapport (lektion 8) delar Fia 
ut instruktionen ”Konsten att skriva rapport”21 som en av lärarna på skolan 
har skrivit och som också sitter uppsatt på en av väggarna i klassrummet. 
Dessa instruktioner får eleverna klippa till lagom storlek för att klistra in i 
sina skrivhäften (Figur 8) och sedan får en elev i taget läsa högt ur instruk-
tionen och Fia kommenterar vad som ska göras i varje steg. Av instruktionen 
framgår att det finns ett antal förväntade avdelningar i rapporten, som syfte, 
hypotes m.fl., men inte om varje sådan avdelning ska ha en egen rubrik eller 
hur man formulerar den text som hör till respektive avdelning; för att få svar 
på hur man ska formulera denna rapport krävs alltså ytterligare information. 
Här kompletterar Fia muntligt (och delvis på tavlan) med information, men 
hon pratar inte explicit om hur man kan formulera sig i rapporten utan hon 
berättar vad de ska göra och att ”alla ska träna på att skriva rapport” när 
fokuseleven Titti frågar om man måste skriva. 

21. I instruktionen används alltså det mer generella ”rapport” istället för den ”laborations-
rapport” som avses i instruktionen. Dessutom är rubriken något missvisande eftersom in-
struktionen också gäller själva arbetsgången när eleven ska genomföra en laborationsuppgift, 
exempelvis att börja med att läsa igenom uppgiften och bilda sig en uppfattning om vad som 
ska göras. 

Figur 7a (ovan) och 7b (till höger). Lära rens 
laborations uppföljning och elevs hela labo ra-
tionsanteck ning, Freds klass, lektion 8, ht 2007
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Figur 8. ”Konsten att skriva rapport”, Fias klass

Första laborationsrapporten i Fias klassrum skrivs alltså i skrivhäftena och 
den görs i samband med en laboration som går ut på att undersöka lågfärg 
vid olika ämnens förbränning (Figur 9). Ett troligt syfte med denna laboration 
(liksom med den som beskrivs i samband med den datorskrivna laborations-
rapporten nedan) är att låta eleverna pröva ett naturvetenskapligt arbets-
sätt: att genom försök använda sina sinnen för att notera skillnader mellan 
exempelvis olika ämnen. Vid instruktionen utgår läraren ifrån ”Konsten att 
skriva rapport” och gör samtidigt anteckningar på tavlan, där hon bland 
annat skriver ”HYPOTES” och bredvid skriver grundämnesbeteckningar i 
två kolumner. Därefter noterar hon vilket material eleverna ska använda 
vid laborationen och skriver siffran tre i enlighet med ”Konsten att skriva 
rapport”.22 Eleverna skriver av taveltexten i sina skrivhäften. Av Figur 10a 
och 10b framgår hur fokuseleverna Titti och Ture skrivit ned instruktion 
och hypotes. Här kan vi till att börja med notera att även i detta klassrum 
kännetecknas elevanteckningarna utifrån lärarens noteringar av en stor för-
siktighet (se också t.ex. Figur 3 ovan, från Sörens klassrum) och eleverna 
skriver precis som läraren ”Vi skall se att vilken färg det bildas…” och med 
rubriken skriven med versaler och understruken.

22. Sannolikt beroende på att ”Konsten att skriva rapport” blandar instruktion inför att ge-
nomföra själva försöket med instruktion om vad som ska finnas med i den skriftliga rapporten 
blir siffran 3 den första punkt som läraren använder i sin tavelanteckning, och för den som 
inte har ”Konsten att skriva rapport” framför sig kan denna siffra framstå som ologisk (flera 
elever låter också bli att föra över siffran i sina anteckningar inför laborationen). 
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Figur 9. Laborationsinstruktion, Fias klass, lektion 8, ht 2008

Figur 10a (överst) och 10b (nederst). Tittis och Tures avskrifter av laborationsinstruk-
tion, Fias klass, lektion 8, ht 2008



196

Av Tittis och Tures anteckningar att döma görs hypotesen om lågfärg mer 
eller mindre slumpartat. Det gäller särskilt Titti, som radar upp ett antal fär-
ger, men liknande mönster noterades i andra elevers skrivhäften. Ture, som 
noterar vilken färg han förväntar sig för varje grundämne (så som läraren 
sannolikt har tänkt sig) kan eventuellt tänkas grunda sin gissning delvis på 
ämnenas utseende om de har den kunskapen (bly som är grått förväntas 
förbrännas med en svart (!) låga). Under själva laborationen noterar eleverna 
fortlöpande de lågfärger de noterar vid förbränningen. I just denna labora-
tion borde det viktiga vara att eleverna uppmärksammar att olika ämnen har 
olika lågfärg vid förbränning och att de skriver ned det de ser. Exakt vilken 
färg man sett, eller hur lågans färg beskrivs torde vara mindre viktigt om 
min tolkning av syftet med laborationerna är korrekt. I Oktetten står det i en 
text under en bild på ett fyrverkeri dels som bildtext att ”[då] olika metaller 
brinner ger de upphov till olika, karakteristiska färger” och i löptexten under 
samma bild att ”[v]arje grundämne har en bestämd färg på sin låga när det 
brinner” (s. 100). Den texten finns på en sida som av läromedelsförfattarna 
markerats ”Extra”, vilket innebär att den betraktas som mindre viktig och 
det finns alltså ingen information om vilka lågfärger de olika ämnena brin-
ner med. Vid den lärarledda uppföljningen av laborationen får eleverna tala 
om vilken färg de noterat på lågorna. Här blir det problematiskt eftersom 
det visar sig att olika elever har noterat olika färger för samma grundämnen 
och att dessa då inte alltid stämmer överens med lärarens ”rätta svar”, vilka 
noteras i en uppritad tabell på tavlan. Många av eleverna ändrar då i sina 
noteringar så att de stämmer med lärarens svar istället för att hålla fast vid 
de egna iakttagelserna vid försöket. En liknande situation uppstår i Fredrikas 
klassrum, där samma laboration genomförs. Här försökte Fredrika på olika 
sätt förklara varför svaren inte stämmer överens (att utrustningen kan har 
varit ”smutsad” etc.), men eleverna ändrar även här svaren så att de överens-
stämmer med lärarens svar. 

Även då eleverna i par skriver en laborationsrapport i samband med det 
praktiska provet (det laborationsprov som förekommer i några klassrum, 
bland annat i Fias) framkommer en osäkerhet kring vad en hypotes är och 
hur den ska skrivas. Att eleverna har svårt att formulera hypoteser är inte 
överraskande. I instruktionen till rapportskrivandet står det att man ibland 
ska gissa vad som händer i försöket och att den gissningen kallas hypotes 
och att den ska grundas ”på teorin”. Då Fia går igenom instruktionen för 
rapportskrivande i samband med laborationen om lågfärger talar man aldrig 
om vad ”teorin” kan vara och när Fia har skrivit rubriken hypotes på tavlan 
utspinner sig följande samtal: 
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Fia: har ni några hypoteser att vilka färger kan olika 
metaller ge?

Elev: blå
Fia: ja vad skulle det kunna vara för metall som ger 

blå? då kan ni gissa
Elev: ja där står det Cu
Fia: ja . så då har du din hypotes . . Tage har du 

någon annan hypotes?
Tage: orange
Fia: va ska det vara för ämne
Tage: i alla fall igår så blev det (xxx)
Fia: ja ni ska var och en skriva sin egen hypotes . 

vad tror ni att . vilka färger får ni av vilka 
metaller (Fias klass, lektion 8, ht 2008)

Man samtalar alltså inte om vad en hypotes kan grundas på och även i sam-
talet framstår den huvudsakligen som en gissning.23 Inte heller finns i detta 
fall någon teoretisk kunskap att grunda hypotesen på. Det blir dock lättare 
för eleverna att formulera en hypotes när de ska skriva om rödkål som indi-
kator (se nedan). Här använder de sig av sin vardagskunskap och skriver ”Vi 
trodde att vattnet skulle bli blått eller lila”. Detta är sannolikt inte vad vare 
sig lärare eller läroboksförfattare förväntar sig som hypotes, då laborationen 
beskrivs så här i den arbetsbok som används inför denna laboration: ”I den 
här laborationen ska du bestämma färgen för några laboratorieindikatorer i 
sur respektive basisk lösning. Ta gärna saften från en eller flera växter som 
jämförelse”. Av elevernas formulering i texten framgår inte vilken färg de 
väntar sig för sur respektive basisk lösning.

I Fias klassrum viks som nämnts ovan ett lektionstillfälle till att eleverna 
gruppvis får genomföra en laboration och sedan skriva en laborationsrapport 
i grupp (Figur 11). Texten skrivs med hjälp av ordbehandlingsprogram och 
denna text presenteras vid ett senare lektionstillfälle för den övriga klassen 
då eleverna gruppvis får ställa sig längst fram i klassrummet och läsa sin text 
för klasskamraterna. Under detta arbete pågår påtagligt mycket resonerande 
mellan eleverna kring både innehåll och formuleringar och eleverna växlar 
under samtalet mellan finska och svenska24, medan en gemensam text växer 
fram. Under skrivandet tar fokuseleven Titti ofta en styrande roll och stoppar 
upp skrivprocessen för att kontrollera noteringar de har gjort under själva 
laborationen. När Titti mitt i arbetet lämnar gruppen uppstår en osäkerhet 

23. Ett liknande mönster noterar Berg, Löfgren och Eriksson (2007) i en studie av naturve-
tenskapligt arbete i en årskurs 4.
24. Skolan i sig är svenskspråkig men de flesta eleverna i klassrummet uppger att de i samtal 
med vänner använder både finska och svenska, något som också märks i den övriga klassrums-
praktiken. Även Fia (som har finska som modersmål) använder vid några enstaka tillfällen 
finska i klassrummet. 



198

kring om och hur de ska formulera sig under rubriken ”Slutsats”. Eleverna 
lägger ner stor möda på textens grafiska utseende i detta arbete. Samma 
mönster noterades då Titti och Ture skriver sin gemensamma laborations-
rapport i anslutning till det praktiska provet. 

Figur 11. Grupptext om indikatorn rödkål, Fias klass, lektion 30, ht 2008 25

Genomgående för samtliga skrifthändelser i samband med laborationsarbete 
(undantaget arbetet med laborationsrapport i Fias klassrum) är att textsamtal 
sällan förekommer. I Freds klassrum händer det att läraren vid introduktio-
nen till laborationen ger ytkommentarer som ”skriv ’arbete med joner’ som 
rubrik, så hittar ni det sen” eller ”och sen skriver ni ’vad ser jag’ vid alla tre 
provrör” (Danielsson, 2010a). När det gäller hur elevernas texter används ef-
ter att de skrivits är ett generellt mönster att de handskrivna texterna normalt 
används på samma sätt som övriga anteckningar som görs i skrivhäftena; om 
de läses så är det av eleverna själva inför prov. De texter som eleverna hos 
Fia skriver med ordbehandlingsprogram på dator lämnades till läraren för 
bedömning (det förekommer också att någon laborationsrapport skrivs på 
separat papper och för hand) och återlämnas med innehållsliga kommentarer 

25. Då detta är ett fotografi taget på datorskärmen är bildens kvalitet dålig, men fotografiet 
ger ändå en ungefärlig bild av gruppens slutprodukt.
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som ”Arbetsbeskrivning ska vara med!” eller övergripande omdömen som 
”BRA+”, men de används inte av eleverna efter att de skrivits, undantaget den 
grupptext som eleverna presenterar muntligt för övriga klassen. 

Arbete med instuderingsfrågor
Arbete med instuderingsfrågor är en typiskt lärarinitierad verksamhet där 
eleverna arbetar själva (individuellt eller i par/grupp) med att besvara instu-
deringsfrågor och den förekommer i alla klassrum om än i lite olika omfatt-
ning. Instuderingsfrågorna finns ofta i läroboken, men även lösblad används 
någon gång. I Stures klassrum används ett häfte som läraren har skrivit. 
Instuderingsfrågorna kallas där ”idiotfrågor” men i häftet finns också ett 
antal repetitionsuppgifter under rubriken ”Repetition teoretisk kemi”. Akti-
viteten kan följas upp i en lärarstyrd genomgång, vilket är regel i Stures och 
Fias klassrum, medan det sker mindre ofta i de andra klassrummen. Det 
finns sällan någon uttalad instruktion från läraren vilka texter eller andra 
resurser eleverna ska använda för att besvara frågorna, men i klassrummen 
syns typiska mönster för hur eleverna tar sig an arbetet. De skrifthändel-
ser som noterats i samband med denna aktivitet är ”läsa instuderingsfrågor 
i lärobok eller på lösblad/häfte”, ”söka efter svar i lärobok för att besvara 
instuderingsfrågor”, ”läsa i egna anteckningar för att besvara instuderings-
frågor”, ”skriva svar på instuderingsfrågor i skrivhäfte/på lösblad”, ”skriva 
(av) svar på instuderingsfrågor på tavlan”, ”läsa lärarens tavelanteckningar”, 
”läsa klasskamraters tavelanteckningar”. De flesta av dessa förekommer i alla 
klassrum, men aktiviteten som sådan är allra vanligast i Stures klassrum och 
den är relativt vanlig hos Sören. Det är också vanligt att elever som besvarar 
instuderingsfrågor i läroboken även använder denna som resurs för att be-
svara frågorna. I Freds och Fias klassrum får eleverna ibland som hemläxa att 
besvara instuderingsfrågor som finns i anslutning till det avsnitt som ingår i 
läxan. Även Stures och Sörens elever får sådana läxor, men man har då oftare 
påbörjat aktiviteten i klassrummet.

Aktiviteten introduceras normalt genom att läraren talar om vilka frågor 
eleverna ska besvara, ofta efter en stunds lärarstyrd teorigenomgång. Typiskt 
säger läraren bara vilka uppgifter som ska besvaras: Sören: ”ni ska få ett an-
tal uppgifter som ni ska jobba med /…/ tretton . fjorton . börja med dom”, 
Sture: ”då tänkte jag faktiskt göra så här att nu kämpar vi på med resten av 
dom här frågorna en stund”, Fred: ”så ... ska ni göra så här . sid ett två tre .. 
eller etthundratjugotre . där finns ett till och med fem .. så får ni ... besvara 
de här uppgifterna i häftet och så finns informationen på sidorna strax före” 
(Fred talar här alltså explicit om var de kan hitta svaren på frågorna, något 
han inte gör när instuderingsfrågorna ingår i den läxa han ger dem, se också 
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Danielsson, 2010a). Sture tar upp vad ”idiotfrågorna” är bra till, exempelvis 
i början av lektion 3:

Sture: dom här idiotfrågorna som ni gör har ni förstått 
varför ni gör dom /.../ varför tror du att du 
får såna här frågor att jobba med

Elev: för att se om jag förstår. 
Sture: ja och sen blir (xx) det är en jättebra anled-

ning att ta om saker lite . repetera lite å så 
.. dom fyller ju liksom ingen dom har ju inget 
egenvärde i sig det är korkade frågor . korta 
enkla svar. (Stures klass, lektion 3, ht 2009)

Som framgår av transkriptionsutdraget benämner Sture själv frågorna ”idiot-
frågor” också i klassrummet och han säger också att ”det är korkade frågor”, 
antagligen för att frågorna bara kräver ”korta enkla svar”. Å andra sidan 
framstår frågorna som viktiga i klassrumspraktiken med tanke på den om-
fattning som man arbetar med dem. 

Efter lärarens introduktion får eleverna själva besvara frågorna i klass-
rummet (eller som hemläxa), och de uppmuntras att samarbeta parvis eller 
i grupp (Fred säger lite skämtsamt också vid en läxgenomgång att en elev 
kanske kunde ha ringt en klasskamrat när hon fick svårigheter att besvara 
en fråga som ingick i läxan). Ett tydligt mönster under klassrumsarbetet 
är att eleverna bläddrar i läroboken (där sådan används) och sökläser efter 
nyckelmeningar som sedan omformuleras något eller skrivs av i skrivhäftet 
(se också Danielsson, 2010a). Sture använder ju inte läroboken i sina ge-
nomgångar och eleverna i hans klass söker sällan efter svar i de läroböcker 
som finns i klassrummet, men det händer (en elev som ifrågasätter varför 
inte läroboken används försöker ibland använda läroboken men har mycket 
svårt att hitta svar i den och blir frustrerad över att han inte får stöd i detta 
utan bara blir hänvisad till ett längre avsnitt av läraren). I Stures klassrum 
använder oftast eleverna de anteckningar de har gjort i samband med lära-
rens genomgångar (normalt avskrifter av lärarens tavelanteckningar) och de 
resonerar tillsammans om möjliga svar (eller skriver helt enkelt av en kamrats 
svar). Ibland vänder de sig till läraren för hjälp. I alla klassrum går läraren 
runt bland eleverna när de arbetar. Det händer då att läraren kommenterar 
innehåll eller talar om var svar kan hittas. Exempelvis Fred pekar tydligt ut 
tonade textrutor i läroboken som strategiska att använda (Danielsson, 2010a). 
Sture kommenterar något om hur han förväntar sig att svaren ska formuleras 
(dvs. att de ska formuleras i ”hela meningar”), något som ingen av de andra 
lärarna säger någonting om: 
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Sture: du ska skriva med hela meningar.
Elev: jamen hur ska jag kunna göra det (xxx)
Sture: du ska skriva meningar . ”ett till sju valens-

elektroner kan det finnas i en atom” förstår du 
mig?

Elev: njaa
Sture: det blir din uppgift 
Elev: men vi ju hinner inte med det (xxx)
Sture: nej men nu har du ju egen tid det här skulle ju 

du ha gjort
Elev: ja men
Sture: är du med? (Stures klass, lektion 4, ht 2009)

Sture har tidigare samma lektion sagt att det här är ”korkade frågor” som bara 
kräver korta svar och använder själv enstaka ord och siffror i sina genom-
gångar av frågorna (som svar på frågan som aktualiseras i transkriptionsut-
draget ovan, ”Hur många valenselektroner kan det finnas i en atom?”, har 
han skrivit ”1–7” på tavlan) men han vill alltså att eleverna ska skriva hela 
meningar själva (vilket flera av hans elever också gör, se t.ex. Figur 12b). I de 
andra klassrummen är man inte explicit med om svaren ska vara utbyggda 
meningar eller ej, och det är inte ovanligt att eleverna besvarar frågorna med 
enstaka ord eller korta fraser. Anteckningarna kräver då att eleven också har 
frågorna framför sig (de skrivs aldrig av) om svaren senare ska vara begripliga 
(det gäller i viss mån också en del hela meningar som skrivs hos Sture).

Uppföljningen av arbetet med instuderingsfrågor ser lite olika ut i de olika 
klassrummen. I Sörens klassrum går man sällan igenom frågorna, inte heller i 
Freds. Ett undantag i Freds klassrum är den läxgenomgång som beskrivs i en 
tidigare rapport (Danielsson, 2010a), där Fred väljer ut några frågor han upp-
fattat att eleverna har haft svårigheter med och går igenom dessa samtidigt 
som han gör tavelanteckningar. Ingen elev tar under denna genomgång upp 
frågor kring eventuella alternativa svar utan de svarar på de frågor läraren 
ställer och gör ibland någon liten ändring i sitt skrivhäfte utifrån lärarens 
tavelanteckning. Sture å andra sidan följer alltid upp arbete med instude-
ringsfrågor genom att resonerande (och i dialog med eleverna) gå igenom 
dem och samtidigt skriva (ofta mycket korta) svar på tavlan (Figur 12a). 
Samtidigt kontrollerar eleverna sina svar och gör ibland kompletteringar och 
ändringar, se t.ex. Figur 12b, där en elev har besvarat fråga 11 ”Vad händer 
med den elektriska balansen då en atom plockar upp/släpper en valenselek-
tron”. Eleven har i princip svarat på frågan (”balansen blir negativ/possitiv”) 
men lägger till en anteckning om obalans och noterar också ”Bildar jon” 
utifrån lärarens tavelanteckning (se också Figur 23a och 23b).
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Figur 12a (överst) och 12b (underst). Lärarens uppföljning av ”idiotfrågor”, elevsvar 
med komplettering, Stures klass, lektion 4, ht 2009

Det är bara i Fias klassrum skrifthändelserna ”skriva (av) svar på instude-
ringsfrågor på tavlan” och ”läsa klasskamraters tavelanteckningar” förekom-
mer och det hänger ihop med att Fia brukar följa upp arbetet med instude-
ringsfrågor genom att flera elever samtidigt får gå fram till tavlan och skriva 
svar på varsin fråga. Därefter kontrollerar Fia dessa och rättar dem direkt på 
tavlan (ofta utan att kommentera rättelserna). I samband med att Fia gör rät-
telser i de här tavelanteckningarna gör eleverna ändringar i sina skrivhäften, 
men inte heller här diskuterar de sina eventuella alternativa formuleringar 
med läraren. Fokuseleven Titti hoppar ibland över läxan och skriver istället 
snabbt av svaren på tavlan i sitt skrivhäfte. 

Gemensamt för aktiviteten Arbete med instuderingsfrågor är att det är elev-
erna som själva formulerar svaren (ibland tillsammans i par eller grupp, och 
ibland som avskrift från kamrats skrivhäfte) och att de efter att de skrivits 
(möjligen) läses och används av eleven själv inför slutprovet (i Stures klass-
rum är användningen av avskrifter från lärarens tavelanteckningar och de 
egna svaren på instuderingsfrågor de textresurser eleverna främst använder 
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då de förbereder sig för slutprovet, men en del elever uppger att de då också 
läser i läroboken). Generellt är textsamtal i anslutning till denna aktivitet 
ovanliga. När det gäller hur eleverna ska formulera svar är det bara Sture 
som kommenterar detta, och då alltså endast med att eleverna ska skriva 
”hela meningar”. När det gäller hur eleverna kan använda texterna när de 
ska besvara frågorna är kommentarer från lärarna också ovanliga och är av 
stilen ”svaren finns ofta i de gröna rutorna” (Freds klassrum, se Danielsson, 
2010a).

Privat skriftaktivitet
Typiskt för den lite brokiga samlingen skrifthändelser som hänförs till privat 
skriftaktivitet är att de till skillnad från de andra skrifthändelserna alltid 
pågår under kort tid och att de sker vid sidan av lektionsarbetet i stort. De 
skrifthändelser som noterats är bland annat att ”läsa” respektive ”skriva sms” 
(detta förekommer inte i Freds och Fredrikas klassrum då deras skola har 
infört mobilförbud), ”läsa läxa för annat ämne” (förekommer i alla klassrum), 
”notera läxa i almanacka” (förekommer i alla klassrum) och olika former av 
klotter (förekommer i alla klassrum). Skrifthändelsen ”använda mobil för att 
lyssna på musik” förekommer bara i Fias klassrum. Den enda skrifthändelsen 
av dessa som kan knytas till ämnet är läxanteckningar (och dessutom någon 
gång tavelklotter, se nedan), men det händer – om än i begränsad omfattning – 
att eleverna också ägnar andra skolämnen uppmärksamhet under lektionerna 
(särskilt inför prov i andra ämnen). Det förekommer alltså ett antal skrifthän-
delser som hör till annat innehåll än det som hör till skolarbetet, men dessa 
tar sällan någon längre tid i anspråk och det är sällan lärarna uppmärksammar 
detta, annat än genom någon kommentar som ”lägg mobilen åt sidan nu”. Att 
elever läser läxor i andra ämnen kommenteras aldrig, möjligen för att lärarna 
inte märker detta eller kanske för att de ”väljer” att inte märka. 

I Sörens klassrum händer det då och då att eleverna klottrar något på 
tavlan, som ”Obs! Ljudinspelning pågår” (i det fallet med en särskild blick på 
mig och min kamera eftersom de märkt att jag med samma intresse, oavsett 
innehåll, fotograferade all text i klassrummet). Vid ett laborationstillfälle har 
Sören bett eleverna plocka fram säkerhetsutrustning som glasögon och labo-
rationsrockar. En elev passar då på att rita två figurer iförda skyddsglasögon 
etc. på tavlan. Då Sören ska fortsätta sin genomgång inför laborationen ser 
han figurerna, ringar in dem och talar (till elevens förtjusning) om vad dessa 
”laboranter” ska tänka på när de genomför sin laboration. På så sätt ger alltså 
läraren elevens klotter textstatus (jfr kommentaren i metodavsnittet ovan om 
att text är sådan skrift som betraktas som text i den kulturella kontext den 
förekommer, här alltså skolkulturen). 
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Texter i klassrummen
De verktyg som ligger till grund för textanalyserna presenterades i avsnittet 
Textanalyser. I det följande beskriver jag olika texter som eleverna möter och 
själva producerar i anslutning till verksamhetstyperna som beskrivits ovan 
(utom privat skrifthändelse), och jag följer i stort sett strukturen teorigenom-
gång, laborationsarbete och arbete med instuderingsfrågor men analyserna 
inleds med en övergripande bild av de läroböcker som används i klassrum-
men. 

Lärobokstexter
De lärobokstexter som jag har studerat närmare är delar av de avsnitt i läro-
böckerna som behandlar det innehåll vi har följt. Dels analyseras Oktetten, 
som används i samtliga finlandssvenska klassrum, dels Bok 3 i Kemi respek-
tive Fysik Lpo (omnämns ofta bara som Lpo i det följande), som används 
i Sörens klassrum. För kommentarer om Spektrum kemi, som alltså är det 
läromedel som finns i Stures klassrum och som också används hos Sven, 
hänvisar jag till Ekvall (2011). Även för mer ingående textanalyser hänvisar 
jag till Ekvall då jag här främst vill ge en övergripande bild utifrån några 
textexempel.

Båda läromedlen, Oktetten respektive Lpo, präglas av att de i hög grad är 
multimodala. Boksidorna byggs upp av en kombination av olika textsorter, 
såsom rubriker i olika storlek och typsnitt, brödtext, tonade faktarutor samt 
bilder med eller utan bildtexter eller integrerad verbaltext. I alla läroböcker 
inleds typiskt varje kapitel med ett (eller två) fotografi(er) och någon form av 
allmänt inledande ingresstext. Textanalyserna görs som nämnts främst för att 
undersöka det språkliga registret och koppla analysen till genrer, och då med 
ett särskilt intresse för vilka krav som ställs på läsaren i mötet med texterna. 
En övergripande analys av inledningsfotografierna är ändå intressant, bland 
annat för att vi i dem kan se vilken bild eleverna får av vad (teoretisk) kemi är 
eller kan vara. Jag inleder därför analysen av lärobokstexterna med att beskriva 
dessa inledningsbilder.

Bilder av vad (teoretisk) kemi är
Fotografierna som inleder Oktettens kapitel är alltid placerade i en kvarts cir-
kel i övre högra hörnet på sidan. I utrymmet till vänster om bilden finner man 
kapitelrubrik och ingresstext. Deltagarna i fotografierna är antingen konkreta 
föremål som kan räknas som kända och en del av elevernas vardag (som den 
fruktskål med citroner som inleder kapitlet Surt och basiskt) eller – vilket är 
vanligare – någonting som kan kopplas direkt till kemidiskursen. Exempel 
på det senare är en bild på några guldklimpar placerade framför den kemiska 
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ämnesbeteckningen ”Au” och siffror som delvis är dolda av guldklimparna, 
eller en mikroskopbild som visar någon form av kristaller (troligen socker 
eller salt eftersom ingresstexten talar om just socker och salt som inledning 
till ett kapitel om kemisk bindning). Merparten av dessa fotografier kan sä-
gas vara statiska; det är alltså sällan något skeende avbildas och processerna 
kan tolkas som i första hand relationella. Undantaget är en bild som inleder 
kapitlet Huvudgrupperna (Figur 13). Fotografiet verkar föreställa en färgad 
vätska som flyter ut i en färglös vätska. Bredvid bilden finns ingresstexten 
”Jod och aluminium är grundämnen som reagerar häftigt med varandra och 
ljus och värme frigörs vid reaktionen. Som tur är reagerar inte alla ämnen 
lika intensivt” (Oktetten, s. 103). Vi kan alltså tänka oss att det är en kemisk 
reaktion vi ser på bilden, och den verkar (som tur är) inte vara så häftig. 

Figur 13. Kapitelinledningsbild Oktetten, s. 103

I Lpo är fotografierna som inleder kapitlen placerade högt upp på sidan, di-
rekt under kapitelrubriken som placerats i tonad textruta (Figur 14). Bilderna 
fyller hela sidans bredd (ibland med två fotografier bredvid varandra, ibland 
ett) och det är relativt lätt att se vad de föreställer. I både kemiboken och fy-
sikboken inleds kapitlen i detta ämnesområde med åtminstone ett fotografi 
från en utomhusmiljö med anknytning till kemiinnehållet (fyrverkerier på 
avstånd respektive en gatubild med neonskyltar). Inledningskapitlet Kemiska 
bidningar i kemiboken inleds dels med fotografiet på fyrverkeriet, dels med 
en bild av en man i närbild (Figur 14). Fyrverkeriet är färgstarkt och bilden 
har tagits på avstånd med fyrverkeriet speglat i vatten. Bilden av mannen i 
närbild är intressant med tanke på de associationer den ger. Han håller med 
båda sina händer i en glaskolv med någon form av fällning i botten. Han ser 
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ut att vara i övre medelåldern, bär glasögon och har ett armbandsur på ena 
armen (den typiske vetenskapsmannen?) och han tittar intensivt och med all-
varlig min på glaskolven. Fotografiet är beskuret så att det visar kroppen från 
axlarna och uppåt, men delar av huvudet är också beskuret. Bilden innehåller 
ljusreflexer och är delvis oskarp med skärpan i bilden på mannens ansikte 
och på glaskolven. Beskärningen, ljusreflexerna och den ojämna skärpan gör 
att bilden nästan präglas av mystik. Både denna lite mystiska framtoning och 
att mannens blick riktas mot glaskolven (och inte mot oss som betraktare) 
ger en känsla av distans, trots att vi alltså befinner oss nära mannen, men den 
bortvända blicken gör också att vi kan närstudera honom utan att träda in 
i hans privata sfär (jfr Kress & van Leeuwen, 2006:43). Det här är den enda 
människa som är fotograferad i de kapitel som behandlar ämnesområdet (i 
Oktetten avbildas inga människor på de sidor som täcker ämnesområdet). 
Processerna i de bilder som inleder kapitlen i Lpo kan ofta tolkas som relatio-
nella (fyrverkerier/neonskyltar har/innehåller många färger) med deltagare 
som kan betraktas som kända för eleverna. Bilden på vetenskapsmannen skil-
jer ut sig här, då processen är mental (vetenskapsmannen betraktar och ana-
lyserar innehållet i glaskolven) och deltagarna i bilden är hämtade från den 
naturvetenskapliga domänen (kemist i laborationsrock, glaskolv). Intressant 
är här också att placeringen av fyrverkeribilden och vetenskapsmannen följer 
typplaceringarna för känd respektive ny information (Kress & van Leeuwen, 
2006; Björkvall, 2009). Till vänster, på typplatsen för känd information, har 
det bekanta fyrverkeriet placerats, medan det nya, kemisten/vetenskapsman-
nen, placerats till höger, på typplatsen för ny information

Figur 14. Kapitelinledningsbilder, Kemi Lpo, s. 15

Fotografierna som inleder kapitlen i de båda läromedlen verkar ha intres-
seväckande och/eller estetisk funktion och texterna i anslutning till dessa 
inledande fotografier är ofta bara löst knutna till bilden (som ingresstexten 
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vid sidan av vätskorna i Oktetten, se ovan). Inledningstexten under bilderna 
på fyrverkeriet och vetenskapsmannen i Kemi Lpo börjar med ”Vid alla 
kemiska reaktioner sker en samverkan mellan atomer från två eller flera 
olika grundämnen” (Kemi Lpo, s. 15) osv. Vi förväntas nog bli nyfikna på 
hur fyrverkerier kan knytas till kemiämnet och vad det kan vara för kemisk 
reaktion vetenskapsmannen har fått syn på, men texten under bilderna ger 
inga svar. Däremot avslutas samma textstycke med ”För att förstå vad som 
verkligen sker vid kemiska reaktioner måste vi lära oss mer om atomer”. Vi 
får alltså veta att det inte finns några enkla svar på de frågor bilderna kan ha 
väckt, utan de svaren får vi om vi lär oss mer om atomer (vilket sannolikt 
mannen på den högra bilden har gjort).26 Ingresstexten till ämnesområdet 
i Oktetten (vid sidan av bilden av guldklimparna) är också löst knuten till 
bilden och säger ”I rumstemperatur är guld ett fast ämne, kvicksilver är en 
vätska och klor en gas. På samma sätt är kol ett fast ämne, brom en vätska 
/…/” och texten talar vidare om att man inte bara kan gå på yttre egenskaper 
utan ”man måste klassificera dem utgående från deras uppbyggnad och sätt 
att reagera kemiskt” (Oktetten, s. 96). Även här får vi – om än lite mer indirekt 
än i Lpo – veta att det krävs någonting mer än vår tidigare (vardags)kunskap 
för att förstå ämnesområdet.

Läroböckernas verbala texter
Ser vi närmare på de verbala texterna i läromedlen finns en del likheter mellan 
Oktetten och Lpo. Vi har redan sett att inledningsstyckena delvis är upp byggda 
på samma sätt, med en första mening som direkt signalerar ”kemi” (Kemi Lpo, 
s. 15: ”Vid alla kemiska reaktioner sker en samverkan mellan atomer från två 
eller flera olika grundämnen”, Oktetten, s. 96: ”I rumstemperatur är guld ett 
fast ämne, kvicksilver är en vätska och klor en gas”.). Båda meningarna består 
av processer och deltagare som är typiska för naturvetenskapliga genrer (de 
relationella processerna sker, är, samt de ämnesspecifika deltagarna och om-
ständigheterna, atomer, grundämnen, kvicksilver, ämne, vid alla kemiska reak-
tioner, osv.). Den sista meningen i samma stycke i Kemi Lpo ser annorlunda 
ut. Här är processerna mentala (förstå och lära) och genom direkttilltalet blir 
deltagaren ett inkluderande vi (som måste lära sig mer). 

Det är främst de inledande styckena i Lpo som innehåller formuleringar 
som inte direkt kan kopplas till naturvetenskaplig genre. Det gäller till ex-
empel vi-tilltalet och ”pekpinnarna” att vi måste lära oss mer. Lite längre ned 

26. Även stycket som inleder motsvarande kapitel i Fysik Lpo (under nattbilden med ne-
onskyltar) har samma uppbyggnad, med ett inledande ”Med ett gasurladdningsrör menar 
man ett tillslutet glasrör som innehåller någon gas” och ett avslutande ”För att förstå vad som 
händer, måste vi veta mer om atomerna” (Fysik Lpo, s. 51).
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i inledningen till kapitlen i både fysik- och kemiboken har man också en 
kortare text som hör till berättande, temporalt strukturerade genrer: ”Från 
början trodde man /…/. Idag vet vi /…/” (Kemi Lpo, s. 15) och ”När man från 
början ville ta reda på /…/. Genom experiment har man efter hand kunnat 
pröva /…/” (Fysik Lpo, s. 51). I övrigt präglas texten av mer typiska naturve-
tenskapliga genrer som naturvetenskaplig förklaring och rapport, med en hög 
andel relationella processer (”hur stor massa en atom totalt har, beror nästan 
helt på hur många protoner och neutroner som finns i kärnan”, ”väteatomens 
kärna består av”) med deltagare som kan knytas till en tydligt ämnesspecifik 
domän (massa, atom, protoner osv.) vilka relativt ofta är uttryckta i fraser, 
som ”en kärna som består av protoner och neutroner”, ”atomernas totala 
massa”. Även Oktetten är till största delen uppbyggd av genrer som veten-
skaplig förklaring och rapport och processerna är i hög grad relationella (”De 
olika grundämnena har egenskaper som /…/”, ”I [väteatomens] kärna finns 
endast en proton”), eller materiella processer där ämnesspecifika deltagare 
ingår (”Litium och natrium reagerar häftigt med vissa ämnen”). Men också 
i Oktetten finns textstycken som innehåller mer berättande genrer och även 
här berättas om hur vetenskapsmän har försökt hitta strukturer. De texterna 
återfinns normalt i sidor markerade med ”Extra”, alltså sidor som betraktas 
som lite vid sidan av det viktiga innehållet. I båda läroböckerna förekommer 
en del nominaliseringar, som t.ex. samverkan, laddning, m.fl. (se också Ekvall, 
2011) men nominaliseringar är inte direkt utmärkande för texterna, trots att 
sådana kunde väntas med tanke på hur naturvetenskapliga (skol)genrer ofta 
beskrivs (jfr Unsworth, 2001; Schleppegrell, 2004, m.fl.). 

Även om båda läromedlen i stora delar präglas av ett språk som kan be-
skrivas utifrån genrer som typiskt förekommer i naturvetenskapliga texter 
förekommer avsnitt (eller insprängda meningar) med exempelvis mentala 
processer, t.ex. Fysik Lpo, s. 52: ”vi väljer nu ut”, ”att det utsända ljuset inte kan 
uppfattas”; Oktetten, s. 97: ”Du lärde dig redan…”, ”Du kan tänka dig att…”. 
Som framgår av exemplen är det i Oktetten ofta när författarna använder ett 
direkttilltal som de mentala processerna förekommer. I Lpo är det å andra 
sidan inte ovanligt att det är författarna som träder fram i ett vi (vilket alltså 
skiljer sig från det inkluderande vi som används i inledningsstyckena), och 
här ingår både mentala och materiella processer, exempelvis vid förtydligan-
den vid abstrakta modeller (se också nedan), som ”Atomkärnan ritar (mate-
riell process) vi i fortsättningen som en liten röd cirkel” (Kemi Lpo, s. 16). 

Abstrakta modeller i läroböckerna
Utöver de inledande fotografierna består illustrationerna i båda läromedlen 
främst av olika abstrakta modeller av atomer, joner, molekyler osv., liksom 
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olika varianter av illustrationer av periodiska systemet. Även några fotogra-
fier (ofta på vardagliga föremål) förekommer inne i kapitlen, men de analy-
seras inte här. 

De mest frekventa illustrationerna är alltså olika typer av modeller av ab-
strakta naturvetenskapliga fenomen. I Danielsson (2010c, 2011) beskrivs bl.a. 
hur atommodellen representeras med hjälp av olika resurser i klassrummen, 
med detaljanalyser och jämförelser mellan olika representationer av atomen. 
När det gäller lärobokens illustrationer sammanfaller analysen i de artiklarna 
delvis med den som görs nedan där jag beskriver hur läroböckernas modeller 
kan se ut och vilka krav de ställer på läsaren. 

Till att börja med kan nämnas att inget av läromedlen explicit uttrycker att 
bilderna av atomer är just abstrakta modeller som används för att ge en unge-
färlig beskrivning av hur atomer är uppbyggda, utan modellerna får samma 
status som övriga illustrationer. Men av kommentaren ”Atomkärnan ritar vi 
i fortsättningen som en liten röd cirkel” (Kemi Lpo, s. 16) kan man förstå att 
det inte finns ett ”rätt” sätt att rita exempelvis en atomkärna (och att den i så 
fall är röd), utan att författarna här har gjort ett val. Mitt i brödtexten på den 
sida i Oktetten där bilden i Figur 15b är placerad står också att man ”kan 
göra sig en enkel modell av atomen genom att föreställa sig att elektronerna 
placerar sig i olika elektronskal kring kärnan” (Oktetten, s. 98). Här antyds 
alltså att beskrivningen är en förenkling – och därmed kan vi implicit förstå 
att de uppritade modellerna också är förenklingar.

Redan vid en snabb titt på modellerna som används i läromedlen kan 
vi konstatera att man i ett och samma kapitel avbildar atommodellen på en 
mängd olika sätt. Det gäller både Oktetten och Lpo. Här exemplifierar jag 
komplexiteten genom att jämföra ett par bilder av atommodeller i Oktetten 
(Figur 15a och 15b) som vid en första anblick framstår som ganska lika; de 
är abstrakta, statiska modeller som visar tre cirklar i olika storlek (störst 
till höger) bredvid varandra. En analys utifrån processer och deltagare vi-
sar att båda bilderna är uppbyggda av relationella processer (atomen består 
av olika delar) med ämnesspecifika deltagare som protoner, elektroner osv., 
vilka tillsammans ger en analys av atomen i helhet och delar. En närmare 
titt på modellerna visar dock att i Figur 15a motsvarar cirklarna modeller 
av tre olika grundämnen, medan de i Figur 15b visar grundämnet natriums 
uppbyggnad med elektroner på olika avstånd från kärnan i tre nivåer. Det 
som på ytan ser ut som en parallellitet är alltså någonting helt annat, och 
läsningen av bilderna måste därmed bli olika. Dessutom skiljer sig detaljer 
åt i hur man avbildar atomen. Ett exempel är att man i Figur 15a har ritat ut 
protoner och neutroner (neutronerna nämns ingenstans, vare sig i brödtext 
eller i bild) i kärnan, medan man i Figur 15b endast har markerat en kärna 
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i form av en röd sfär.27 Modellerna är alltså statiska, och att elektronerna rör 
sig med en oerhörd hastighet (och inte i prydligt avgränsade cirklar eller på 
”skal”) är ingenting som modellerna visar, sannolikt för att de här syftar till 
att fokusera andra detaljer av atomen som naturvetenskapligt fenomen. 

Figur 15a (överst) och 15b (underst). Atommodell med fokus på protoner resp. elek-
troner, Oktetten, s. 97 och 98

Vad som sägs i bildtexter och i brödtexten där bilderna är placerade är förstås 
också relevant att titta närmare på. Exempelvis säger bildtexten till Figur 
15a att ”Väte har ordningstalet ett, helium två och kol sex”. Vid varje atom-
modell i bilden har ämnesbeteckningen angetts, och antalet protoner anges 
under var och en av dem. I en tonad faktaruta på samma sida står det ”Det 
ordningstal ett grundämne har är samma som antalet protoner i ämnets ato-
mer” (Oktetten s. 97) och på sidan före står ”Den atom som har den enklaste 
strukturen är väteatomen. I dess kärna finns endast en proton. Utgående från 
den här kunskapen har man slagit fast att vätets ordningstal är ett.” (Oktetten 
s. 96). Sammantaget ska vi av brödtext, faktaruta och bildtext förstå att det är 

27. De här modellerna kan granskas ytterligare, exempelvis när det gäller färgval och vad som 
är betydelsebärande drag, men här fokuseras främst vilka beståndsdelar som ritats ut.
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protonerna som är det viktiga i denna modell. Vad de vita sfärerna i kärnan 
representerar och varför de ritats ut förklaras inte. Särskilt i Oktetten är det 
ett genomgående drag att modeller ritas på olika sätt utan att förklaringar ges. 
Detta gäller också när man visar delar av periodiska systemet. Även detta får 
olika utseende på olika sidor i läroboken beroende på vad som för tillfället 
fokuseras. Här skiljer sig alltså läromedlen något åt, då författarna till Lpo i 
bildtexter ibland lägger till metakommentarer (se ovan) och det förekommer 
heller inte fullt så många olika representationer av samma fenomen som i 
Oktetten.

Ytterligare ett par bilder av abstrakta modeller får illustrera de krav som 
ställs på läsaren för att skapa mening utifrån de olika modellerna som presen-
teras i läromedlen. Här utgår jag ifrån en bild i Oktetten som illustrerar hur 
litiumatomen blir en jon (Figur 16a) och en motsvarande bild i Kemi Lpo, 
som visar hur en natriumatom avger en valenselektron som tas upp av en klo-
ratom (Figur 16b). Båda bilderna är komplext uppbyggda, men i synnerhet 
bilden i Oktetten, då den innehåller i) abstrakta modeller av litiumatomen 
och litiumjonen, ii) pilar som har olika funktioner iii) kemiskt symbolspråk 
(reaktionsformeln), iiii) en bildtext. Bilden i Kemi Lpo innehåller inte lika 
många olika semiotiska resurser, men den består av en abstrakt modell av 
natriumatomen som i samma representation omvandlas till jon, och en mot-
svarande bild av kloratomen som i samma representation omvandlas till jon. 
Detta att atom och jon i Figur 16b är en och samma representation har man 
löst genom att på yttersta skalet i de båda modellerna avbilda en elektron som 
en vit cirkel istället för en blå (genomgående i läromedlet avbildas elektroner 
med en blå cirkel) och en blå elektron har istället placerats mitt på en båg-
formad pil som pekar mot kloratomen med utgångspunkt i natriumatomen. 
Pilen får här alltså representera elektronens rörelse från den ena atomen 
till den andra och denna elektron så att säga simultant både finns och inte 
finns i de två modellernas yttersta skal och på väg däremellan. I Oktettens 
modell av hur litiumatomen bildas finns tre pilar. Dels en kraftig röd, böjd 
pil, som pekar bort från litiumatomen (med startpunkt i valenselektronen 
på yttersta skalet). Denna pil ska alltså (liksom den bågformade pilen i Kemi 
Lpo:s modell) tolkas som en rörelse, att någonting är på väg från en punkt 
till en annan. I Oktetten markerar man inte på något avvikande sätt själva 
elektronen som är på väg bort, och ”slutdestinationen” för denna elektron är 
inte heller markerad. Här finns ytterligare två pilar, vilka inte ska tolkas som 
rörelser (materiell process), utan som någon form av omvandling (relationell 
process), att ”litiumatomen omvandlas till en litiumjon och en ensam elek-
tron”, vilket också är uttryckt i en reaktionslikhet under modellen. Pilarna kan 
alltså ses som olika processer där de böjda pilarna i de två bilderna tolkas som 
en materiell process (elektronen lämnar natrium- respektive litiumatomen), 



212

medan den lite mindre, raka, pilen mellan litiumatomen och litiummodellen 
i Figur 16a tolkas som en relationell process (litiumatomen omvandlas/blir till 
en jon). Båda figurerna är alltså komplext uppbyggda och ställer höga krav 
på läsaren när det gäller att samordna olika semiotiska resurser (abstrakta 
modeller där pilar kan ha olika betydelse, förklarande verbaltext uppbyggd 
av bl.a. ämnesspecifika termer, kemiskt symbolspråk m.m.).

Figur 16a. Litium blir till jon, Oktetten, s. 104.  

Figur 16b. Natrium och klor blir till joner, Kemi Lpo, s. 19.

Bildtexterna till dessa modeller är i sig är intressanta. I Oktettens beskrivning 
av hur litiumatomen blir en litiumjon kompliceras innehållet genom att man 
utöver beskrivningen av hur atomen blir en jon också liknar litiumjonens 
inre skal med ”heliums stabila elektronstruktur”. Ytterligare ett grundämne 
som inte förekommer i själva modellen används alltså i förklaringen. Proces-
serna i samma bildtext består förutom av de relationella processerna blir och 
motsvarar också av materiella processer som ger bort och blottar. Atomen 
blir alltså i viss mån förmänskligad (se också nedan). I Kemi Lpo:s bildtext 
visar processerna inte i samma utsträckning på ett förmänskligande, även 
om man även här kan tolka in en avsiktlighet hos atomen, särskilt i lämnar. 
Men brödtexten ovanför bilden innehåller en mental process som knyts till 
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grundämnena: ”Båda ämnena strävar efter att uppnå ädelgasstruktur”, även 
detta ett exempel på hur atomer ges mänskliga egenskaper. 

Utifrån beskrivningen av särskilt de abstrakta modeller som används i 
läromedlen kan vi konstatera att dessa ställer stora krav på läsaren. Model-
lerna i sig innehåller en mängd semiotiska resurser (cirklar, pilar, färger, 
kemiskt symbolspråk) som ska sammanläsas med verbaltext vilken kan vara 
integrerad i modellerna, finnas i bildtext eller i brödtext. Som har framgått 
ovan i beskrivningen av de olika verksamhetstyperna är detta inte något som 
lärarna lyfter fram i samband med läroboksanvändningen. Dessutom är vare 
sig läroboksförfattare (se dock kommentarer kring Lpo, ovan) eller lärarna 
tydliga med att modellerna är just starkt förenklade modeller av abstrakta 
företeelser (detta är dock lärarna tydligare med när de själva ritar eller ges-
tikulerar för att beskriva modellerna).28

Taveltext och elevtext i anslutning till teorigenomgång
Här beskrivs utifrån multimodala analyser hur taveltexterna i klassrummen 
typiskt är uppbyggda. Eftersom elevernas noteringar i skrivhäftena i hög grad 
är avskrifter av taveltexterna kommenteras de parallellt, och i och med att 
taveltexterna alltid ackompanjeras av lärarens muntliga framställning blir det 
intressant att också något kommentera dessa muntliga texter, och det görs 
främst med avseende på ordval. 

Typiskt är lärarnas taveltexter under de teoretiska genomgångarna upp-
byggda av en kombination av enstaka ord eller korta fraser (ofta ämnesspe-
cifika termer som fosfatjon, kovalent bindning), kemiska symboler (H, NaCl, 
NH4

+) och abstrakta modeller (Figur 17). 
Då läraren talar om atomens uppbyggnad skapas en taveltext som typiskt 

består av en uppritad modell som kan vara kompletterad med ämnesspeci-
fika ord och termer, vilka får en etiketterande funktion (elektron, proton, 
kärna, elektronmoln) (Figur 1a, ovan, och Figur 18a). Modellen fungerar 
då sammantaget som en analys av helhet i delar, något som är typiskt för 
naturvetenskapliga genrer som naturvetenskaplig rapport. De här modellerna 
kan se olika ut beroende på vad som poängteras för tillfället. Ett exempel är 
Figur 18a där Fred fokuserar vilka delar en atom består av men särskilt talar 
om att elektronerna rör sig i ett ”elektronmoln” och inte i någon exakt bana 
(jfr Figur 1a, där Fia mer allmänt talar om atomens olika delar men sedan 

28. Fredrika hänvisar explicit till boken några gånger. Vid första lektionen
under perioden kommenterar hon den bild som visas i Figur 15a och kommenterar då
förekomst av protoner, neutroner och elektroner i de olika bilderna. Dessutom påpekar hon 
att elektronerna på bilden ju är ”ganska stora”.
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med gester och ord förtydligar hur elektronerna rör sig runt atomkärnan, se 
också Danielsson, 2011). 

Figur 17. Tavelanteckning, Stures klass, lektion 9, ht 2009

Figur 18a (överst) och 18b (underst). Lärares tavelanteckning och  
elevs avskrift av atommodellen, Freds klass, lektion 1, ht 2007
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Elevernas anteckningar följer samma mönster, och består ofta av abstrakta 
modeller och ord eller fraser som kan hänföras till det naturvetenskapliga 
registret, i och med att de i stora delar är avskrifter av tavelnoteringarna. Men 
på detaljnivå kan det bli skillnader mellan tavelnoteringarna och elevernas 
anteckningar. Flera elever i Freds klassrum ritar istället för ett konturlöst 
elektronmoln en prydlig cirkel runt atomkärnan (Figur 18b) och därmed 
missas en av Freds poänger i överföringen till skrivhäftet. Det händer också 
att enstaka elever någon gång lägger till egna anteckningar, ofta bestående 
av en kortare fras eller enstaka ord. Figur 2b, ovan, visar hur Lina har lagt till 
”verkar bara om protonerna är väldigt nära varandra” (för övrigt en närmast 
ordagrann nedskrift av lärarens muntliga kommentar) till lärarens tavelan-
teckning och håller sig här till det naturvetenskapliga registret, både när det 
gäller process (verkar) och deltagare (proton). Lina använder sig också av en 
pil för att markera vad den extra noteringen syftar på. Ytterligare en elevs 
kompletterande anteckning i samband med samma tavelnotering i Sörens 
klassrum är värd att kommentera (Figur 19). Denna elev har ritat ut små 
streck utåt kring atomkärnan, ett typiskt tecken på styrka hämtat från t.ex. 
seriernas värld. Medan tavelanteckningen (Figur 2a) kräver att text och bild 
sammanläses integrerar eleven innehållet i uttrycket ”den starka kärnkraften” 
i sin modell. 

Figur 19. Elevanteckning om ”den starka kärnkraften”,  
Sörens klass, lektion 3, ht 2009

Elevernas anteckningar kännetecknas alltså av att de ofta är noggranna av-
skrifter av lärarens tavelnoteringar men att de ibland kompletterats på krea-
tiva sätt. Men just när det gäller de abstrakta modellerna avslöjar ibland 
elevernas avskrifter att de har missat viktiga aspekter av det som ritats på 
tavlan. Ett exempel är hur en elev i Stures klassrum har ritat av en vatten-
molekyl (som exempel på en kovalent bindning) och där det fundamentala 
med de kovalenta bindningarna (att atomer ”delar på” valenselektroner) inte 



216

tydliggörs. Eleven har fokuserat på utseendet hos helheten och då missat 
huvudpoängen (Figur 20b).

Figur 20a (till vänster) och 20b (till höger). Tavelanteckning och elevs avskrift av 
 vattenmolekylen, Stures klass, lektion 9, ht 2009 29

När det gäller tavelanteckningar med kemiska symboler finns ett mönster 
i flertalet klassrum att användningen av sådana i början av undervisnings-
perioden är begränsad, med relativt få olika kemiska symboler som kän-
netecknas av en enkel ”grammatik”, där typfallet är enstaka grundämnesbe-
teckningar (H, Na, osv.). I slutet av perioden är de kemiska symbolerna fler 
och de har samtidigt en komplexare grammatik; då kan många och komplexa 
föreningar mer eller mindre fylla tavlan vissa lektioner, som i Figur 21, där 
bilden hämtats från Stures klassrum; mönstret är liknande i alla klassrum, 
möjligen med ett undantag hos Fia, där läraren under första lektionen i äm-
nesområdet gör en översikt av vad man ägnar sig åt i ”ämnenas kemi” och 
då skriver både enkla ämnessymboler och mer komplexa beteckningar på 
molekylbindningar m.m., men senare ”börjar om” med enklare symboler. 
Sammantaget ser vi alltså en tydlig progression när det gäller symbolanvänd-
ningen i tavelanteckningarna, en progression som följer den innehållsliga 
progressionen under perioden.

29. Läraren – och eleven som skriver av anteckningen – har här felaktigt ritat in två elektroner 
för mycket i yttersta skalet, något som senare korrigeras.
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Figur 21. Tavelanteckning senare delen av undervisningsperioden,  
Stures klass, lektion 12, ht 2009.

När lärarna (och läromedlen, se ovan) talar om atomer får dessa ofta mänsk-
liga egenskaper (se också avsnittet Abstrakta modeller i läroböckerna, ovan). 
Detta syns bland annat i användningen av mentala processer då man pratar 
om atomer: de har en egen önskan och vill lämna ifrån sig eller ta emot va-
lenselektroner (för att få fyllt yttre elektronskal), eller de har känslor och är 
nöjda (dvs. de har fullt yttre elektronskal). Den här typen av förmänskligande 
används också i tavelanteckningar som förs över till elevernas skrivhäften 
(exempelvis skriver fokuseleverna exakt av Freds formulering om joner: ”En 
jon är en atom som har fått elektrisk laddning genom att ta emot eller ge bort 
elektroner”, där särskilt ger bort kan tolkas som en viljemässig handling). I 
Sörens klassrum, där tavelnoteringarna mer sällan består av hela meningar, 
ritas ofta bara en modell upp men läraren kan då säga att atomerna är nöjda, 
osv. Stures klassrum är i det här avseendet speciellt. Sture använder mängder 
av vardagliga ord och förmänskligande metaforer i sina muntliga genom-
gångar och när han gör tavelanteckningar blandas det strikt ämnesspecifika 
med det vardagliga. Här är atomer/joner med fyllt yttre skal ”fulla och glada” 
och de har ”uppnått sitt Nirvana”, dvs. de är inte benägna att reagera med 
andra ämnen, medan atomer med enstaka valenselektroner (eller med nästan 
fyllt yttre skal) är särskilt ”elaka”, dvs. reaktionsbenägna. Detta kommenteras 
ytterligare i avsnittet Texter i anslutning till arbete med instuderingsfrågor, 
nedan, då mönstret där blir mycket tydligt. 
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Sammanfattningsvis syns ett mönster både när det gäller lärarens taveltext 
och elevers skrivande i samband med genomgångar av nytt innehåll, där de 
texter som skapas präglas av multimodalitet med olika semiotiska resurser 
som kombineras på olika sätt, t.ex. verbal text, abstrakta modeller och kemiskt 
symbolspråk. Innehåll och form i dessa kan ses som typiska för det naturve-
tenskapliga registret (Stures klassrum avviker delvis, då de verbala texterna där 
innehåller ovanligt många vardagliga/skämtsamma metaforer). När det gäller 
den eventuella kopplingen till de naturvetenskapliga genrerna kan anteckning-
arna främst ses som byggstenar i genrerna, men aldrig som dessa genrer i sin 
helhet i och med att de sällan består av mer än enstaka ord eller fraser. Genrer 
där dessa ord och fraser skulle kunna förekomma är naturvetenskaplig rapport 
eller förklaring där analyser av helhet (t.ex. atomen/jonen) i delar (t.ex. elektro-
ner, protoner) kan ingå (se t.ex. Unsworth, 2001:125f), eller noteringar av den 
typ som görs i Sörens klassrum kring hur litiumkärnan hålls ihop (Figur 2).

Texter i anslutning till arbete med instuderingsfrågor
De texter som används i anslutning till arbetet med instuderingsfrågor är 
själva instuderingsfrågorna, de eventuella texter eleverna använder för att 
besvara dem, elevernas svar i skrivhäftena, och i förekommande fall de texter 
som skapas i klassrummet vid uppföljningen av frågorna (det senare gäller 
främst Stures och Fias klassrum, där arbetet med instuderingsfrågor regelmäs-
sigt följs upp, och då på tavlan). I klassrummen där lärobok används är den 
texten (utöver själva instuderingsfrågorna) förstås central (lärobokstexterna 
har redan kommenterats ovan). Av beskrivningen av verksamhetstyperna ovan 
framkom dock att lärobokstexten i anslutning till arbete med instuderingsfrå-
gor främst används för sökläsning. 

De instuderingsfrågor som används i klassrummen är främst instude-
ringsfrågorna i Oktetten (som används i de finlandssvenska klassrummen) 
respektive Lpo (som används i Sörens klassrum) och Stures egenproducerade 
häfte med instuderingsfrågor (som i både i häftet och när man talar om dem 
kallas ”idiotfrågor”). Frågorna i Stures häfte är ibland formulerade utifrån lite 
skämtsamma metaforer, som ”Vilka ämnen har redan nått sitt Nirvana?”, vilket 
förstås inte förekommer i läroböckernas frågor, men likheterna mellan fråge-
typerna är ändå stora. Alla har frågor där de svar som väntas kan vara i form 
av en uppritad modell, som Oktettens ”Aluminiumatomen har 13 protoner i 
kärnan. Hur fördelar sig aluminiets elektroner i elektronskalen? Rita en figur i 
ditt häfte.”, Lpo:s ”Visa med en enkel figur hur bindningarna sker mellan ato-
merna i en vattenmolekyl”, och Stures instuderingsfråga ”Rita en natriumatom”. 
Det finns också frågor där kemiska symboler ska anges i svaret, som Oktettens 
”Vilket grundämne är det fråga om, då det har a) 3 ytterelektroner och 2 elek-
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tronskal /…/?”, Lpo:s ”Ange med namn och kemiskt tecken för de fyra första 
grundämnena som ingår i a) grupp 1, b) /…/” och Stures instuderingsfråga 
”Vad händer när: skriv formler /…/”. Ibland förväntas man svara med en fras 
eller mening som i Oktettens ”Vad gör en vattenlösning sur?”, Lpo:s ”Vad är 
det som bestämmer vilken period ett grundämne tillhör i det periodiska syste-
met” och Stures instuderingsfråga ”Vad skiljer en metall från en icke-metall?”. 
Frågorna innehåller alltså ämnesspecifika termer (aluminiumatom, protoner, 
vattenlösning, m.fl.) och de förväntade svaren är av typen ”rätt” eller ”fel” utan 
förväntningar på resonemang. Ibland är frågorna annorlunda formulerade, 
som Oktettens ”Två grundämnen har ordningstalen 3 respektive 15. Vad kan 
du berätta om dessa grundämnen med stöd av detta?”. Den verbala processen 
berätta signalerar normalt att det förväntade svaret är en narrativ (berättande) 
text, men det svar som väntas här är snarare att formulera sig i den vetenskapliga 
rapportens eller förklaringens genrer och uppge vilket grundämne som avses 
och hur det är uppbyggt med en atomkärna med 3 respektive 15 protoner och 
lika många elektroner på olika skal, osv. På denna fråga svarade Ture (Fias klass) 
”Vet inte alls någonting”. På mer kongruent formulerade frågor om vilka grund-
ämnen som avses när det gäller olika antal elektronskal och ytterelektroner har 
Ture svarat (rätt) på två av tre delfrågor. De flesta av Stures instuderingsfrågor 
är av typen ”Vad är…”, ”Hur…” osv. och även där förväntas svar av typen ”rätt” 
eller ”fel”, men ibland är svaret inte riktigt givet, som ”Hur kan man förenkla 
när man ritar atom-modeller?”. 

I samtliga klassrum är de svar eleverna ger ofta kortfattade och består 
av enstaka ord eller korta fraser. I Stures klassrum där eleverna har uppma-
nats att svara med hela meningar verkar flera (men inte alla) följa lärarens 
uppmaning, exempelvis en av fokuseleverna som på frågan ”Vilken atom 
är ”elakast?” svarar ”Den ”elakaste” atomen är Fluor” och på frågan ”Vad är 
övergångsmetaller?” svarar ”Övergångsmetaller är dom atomer där elektro-
nerna går lite kors och tvärs” (läraren har i en muntlig genomgång tidigare 
sagt just att ”elektronerna går lite kors och tvärs” när han skulle förklara att 
övergångsmetaller både kan ta upp och avge valenselektroner). De här me-
ningarna innehåller tillräcklig information för att de ska kunna fungera utan 
tillgång till frågorna, men det förekommer också svar i form av hela meningar 
där frågan är en förutsättning för att man ska förstå vad som avses i svaret, 
exempelvis ”Det märks genom att de är fulla och glada och har ordning i 
atomen”. I de andra klassrummen är det vanligare att eleverna skriver sina 
svar i form av enstaka ord (där det är möjligt) eller satsfragment (om frågan 
implicerar ett längre svar), men om det finns tydliga nyckelformuleringar i 
boken som kan kopieras händer det emellanåt att svaren får formen av en hel 
(kopierad) mening. Ett exempel är frågan i Oktetten om vad som gör en vat-
tenlösning sur. I en tonad textruta finns formuleringen ”Surhetsgraden hos 
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en vattenlöning förorsakas av den positiva oxoniumjonen (H3O
+). Ju mera 

oxoniumjoner en vattenlösning innehåller, desto surare är den” (Oktetten, 
s. 120), en text som kopieras direkt av flera elever men där två fokuselever 
väljer olika delar av texten (Figur 22a och 22b).

Figur 22a (överst) och 22b (underst). Elevsvar vid arbete med instuderingsfrågor, Freds 
klass, lektion 17, ht 2007

Som nämnts ovan använder Sture i sina muntliga genomgångar en hel del 
återkommande lite speciella eller skämtsamma metaforer, exempelvis att ato-
mer med fyllt yttersta skal är ”fulla och glada” eller att de har ”uppnått sitt 
Nirvana”. De här metaforerna används också i anslutning till arbetet med 
instuderingsfrågor både av eleverna när de skriver sina svar (t.ex. Figur 23b 
och de beskrivna exempelsvaren ovan) och av läraren i uppföljningarna (Fi-
gur 23a). Det är också vanligt att eleverna ”rättar” sina svar genom att lägga 
till ytterligare vardagliga metaforer om läraren skriver sådana på tavlan vid 
genomgångarna. Det gäller till exempel Figur 23b där eleven har lagt till 
”Dom vill inte leka med andra” i enlighet med lärarens svar på tavlan i sam-
band med genomgången av frågorna

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de frågor eleverna läser i sam-
band med arbete med instuderingsfrågor är korta, och de kräver normalt 
också bara korta svar utan krav på resonemang eller längre förklaringar och 
det räcker ofta med sökläsning i eventuell (läroboks)text som används vid 
besvarandet. Precis som de texter som används och produceras vid genom-
gångarna av nytt ämnesinnehåll (se ovan) kännetecknas både frågor och svar 
av många ämnesspecifika termer, kemiska symboler och abstrakta modeller, 
alla typiska kännetecken för det specifika ämnesspråket. När det gäller äm-
nesspecifika drag avviker Stures klassrum på ett tydligt sätt, eftersom läraren 
här både i sin muntliga kommunikation och sin textproduktion använder 
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ett vardagligt och ofta lite skämtsamt språk. Här återanvänder eleverna dessa 
uttryck i sina skriftliga svar, och de ”rättar” påfallande ofta sina texter genom 
att kopiera metaforer som ”de vill inte leka med andra” om läraren använder 
sådana i sin taveltext.

Texter i anslutning till laborationsarbete
Det texter eleverna möter och producerar i anslutning till laborationsarbete 
liknar i hög grad de texter som används vid genomgångar av nytt ämnesinne-
håll (se ovan), men det finns texter som är typiska just för denna verksamhet. 
I de finlandssvenska klassrummen förekommer i laborationsförberedelserna 
genren procedur, vars syfte beskrivs som ”göra naturvetenskap” (Unsworth 
2001:125 doing science), men det är inte alltid alla de förväntade stegen mot-
svarande mål/syfte, material, metod förekommer i skrift, men vanligen fö-
rekommer något eller ett par av dessa steg, då läraren ofta skriver en rubrik 
och åtminstone ritar upp det material som ska användas vid laborationen. 
I Sörens klassrum kan laborationsinstruktionen vara en uppritad figur (se 
Figur 5) som innehåller delar av det material som ska användas (och hur) 

Figur 23a (överst) och 23b (underst). Tavelanteckning och elevs korrigering vid 
 genomgång av ”idiotfrågor”, Stures klass, lektion 4, ht 2009
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och som läraren kompletterar med en muntlig instruktion och i detta fall 
också med gester. 

De noteringar eleverna gör i samband med laborationerna består oftast 
bara av något ord eller en fras (Figur 7b) och kan kanske delvis motsvara del 
av steget record of events (ung. redogörelse för arbetsgång) vilket Unsworth 
(2001:125) betecknar som ett steg i genren procedural recount (återberättande 
av procedur). Den eventuella uppföljningstext som läraren skriver på tavlan 
och som eleverna skriver av (Figur 7a) är fraser/satser som skulle kunna 
förekomma i vetenskaplig förklaring (”silverjoner träffar kloridjoner”, ”en jon-
förening bildas”), typiskt uppbyggda av materiella eller relationella processer 
med ämnesspecifika termer som deltagare. Här kan vi notera att den text som 
skapas i Figur 7a saknar ett utskrivet logiskt samband mellan de två satserna 
(t.ex. därför, därmed, och [då]). Ofta kombineras dessa fraser med kemiska 
symboler vilka i sin tur kan bestå av motsvarande processer. Plustecknet 
motsvaras i Figur 7a av den verbala textens ”träffar”, men på samma sätt som 
i verbaltexten, där det logiska sambandet inte skrivits ut, saknas här också 
en pil motsvarande den relationella processen ”leder till”. 

I Fias klassrum förekommer som nämnts också laborationsrapporter, där 
eleverna ofta får instruktioner i form av lärarens tavelnoteringar (vilka elev-
erna skriver av i sina skrivhäften), i Figur 9 motsvarande ett par av stegen i 
genren procedur, nämligen syfte/mål (”vi ska se att vilken färg lågan får”), och 
material (”skyddsglasögon”, ”metallösningar”, ”gasbrännare”, m.fl.). De olika 
arbetsstegen (metod) i laborationen ger läraren muntligt: 

Fia:  metalltråden ser så här ut . ni ska sätta den 
här änden i den där vätskan så att det kommer 
ordentligt mycket vätska i den där änden .. sen 
sätter ni med hjälp av tången . dit i lågan och 
kollar att vilken färg det blir (Fias klass, lektion 8, ht 
2008)

Vid grupplaborationen om rödkål som indikator (Figur 11) får eleverna en 
skriftlig instruktion av läraren som dels innehåller arbetsgången hur de ska 
få fram sin indikatorlösning, dels instruktioner hur de sen ska gå vidare med 
uppgiften. Instruktionen gäller både för själva laborationen (där de ska följa 
instruktionerna i arbetsboken) och för en uppgift som går ut på att ta reda 
på om det finns ”andra indikatorlösningar som kan göras av naturproduk-
ter”. I arbetsboken ges instruktioner för laborationens arbetsgång i ett antal 
numrerade punkter som byggs upp av meningar i imperativ, t.ex. ”Ta ca 10 
ml saltsyra, destillerat vatten och natriumhydroxid i varsitt dekanterglas. 
Droppa några droppar av samma indikator i de tre olika lösningarna”. Vid 
en uppmaning om att eleverna ska ”anteckna lösningens färg” i en tabell 
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har instruktionen kompletterats med en bild av en blyertspenna, och som 
en egen punkt ställs ett par frågor, som vilka joner som det finns ”mycket 
av (överskott) om en lösning är sur”. Bredvid dessa frågor har man ritat en 
pratbubbla i vilken det står ”hmm”. Dels är det alltså en pratbubbla och inte 
en tankebubbla, dels ser vi att pratbubblans replik ställs från två håll, under-
förstått att detta ska man resonera om med någon annan (men inte skriva). 

När instruktionerna ges på tavlan skriver eleverna av denna och komplet-
terar med enstaka ord (t.ex. färgnamn vid laborationen om lågfärg, Figur 10a 
och b). När eleverna skriver sin text på dator görs det utifrån en kombination 
av procedur och återberättande av procedur, med underrubriker som ”Hypo-
tes” och ”Material”. De genresteg som kan identifieras i rödkålslaborationen 
(Figur 11) är I) mål/syfte (”Vår uppgift var att får fram så många färger som 
möjligt hos rödkål och att bestämma olika Ph-värden som motsvarar de 
olika färgerna /…/”), II) material (”vi använde gasbrännare, trefot, asbestnet, 
mikroplatta /…/”), III) redogörelse för arbetsgång30 (”Vi koka röd kål i vatten 
/…/ sen tillsatt vi ’kålvattnet’ och rörde om /…/”) och IV) slutsats (”med 
saltsyra, ph 1: röd, ph 2: ljusare röd”). I texten ingår alltså de steg vi kan vänta 
oss i dessa genrer (Unsworth, 2001, s. 125). 

Det finns både likheter och skillnader mellan de texter som skapas i sam-
band med att laborationen förberetts på tavlan och därefter skrivits för hand 
och de texter som skapas när instruktionerna ges med en kombination av 
lärargenomgång och färdig text i arbetsbok och därefter skrivs på dator. I 
båda sammanhangen förekommer i beskrivningen av målet med laboratio-
nen exempelvis mentala processer, som Oktettens ”bestämma färgen”, Fias 
tavelnotering ”se vilken färg” och elevanteckningen ”bestämma ph-värden”. 
I redogörelsen för arbetsgång förekommer materiella processer, som Oktet-
tens ”ta ca 10 ml saltsyra”, Fias muntliga instruktion ”ni ska sätta den här 
änden i…” och elevanteckningen ”vi satte en droppe natriumhydroxid i…”. 
Deltagarna är typiskt termer eller andra mer allmänna ord som förekommer 
i den naturvetenskapliga domänen (saltsyra, metalltråd, lösning, osv.). Men 
av transkriptionsutdraget ovan från Fias lektion framgår att ordvalet i den 
muntliga instruktionen kan bli mer allmänt (”i den där vätskan”, ”i den där 
änden”), eftersom man naturligt kan peka ut saker i den omedelbara kon-
texten, medan arbetsbokens instruktion här måste bli mer precis (”i varsitt 
dekanterglas”, ”i de tre olika lösningarna”). 

De anteckningar eleverna gör som komplement till lärarens tavelnote-
ringar är av olika typ men i de allra flesta fall består de av enstaka ord (vid 
en laboration om ämnens löslighet exempelvis ”ja/nej” hos vissa elever, el-
ler ”löslig/olöslig” hos andra; vid laboration om lågfärg ”röd/ljuslila/orange” 

30. I den engelska litteraturen används record of events (Unsworth, 2001).
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etc.). När eleverna skriver laborationsrapporter på dator blir texterna längre. 
I texten från rödkålslaborationen framgår att eleverna hämtar mönster i in-
struktionstexten, men också att de gör medvetna avsteg, som när instruk-
tionen i Oktetten lyder ”ta /…/ och natriumhydroxid i varsitt dekanterglas” 
och eleverna på datorn skriver ”/…/ och satte en droppe natriumhydroxid i 
varje ’skål’”). I exemplet visar eleverna med citattecken runt ”skål” att de är 
medvetna om att det ord de valt inte riktigt hör hemma i det naturvetenskap-
liga registret. En skillnad mellan elevernas handskrivna laborationsrapporter 
och de texter de skriver med hjälp av dator är främst det slutliga utseendet 
på texten. För de datorskrivna texterna lägger eleverna ner möda på det 
grafiska utseendet på rubrikerna men de innehåller inte bilder på labora-
tionsutrustning eller liknande. De handskrivna texterna å andra sidan har 
visserligen ibland olika färg på olika text, men annars präglas de av grafisk 
renhet, samtidigt som eleverna här lättare kan komplettera med uppritad 
laborationsutrustning osv. 

Texter i samband med laborationsarbete präglas som framgått ovan av 
att de är multimodala, och vid instruktioner är det inte ovanligt att skrift 
kompletteras med muntliga instruktioner, ibland ackompanjerade av gester. 
Eleverna, särskilt i de finlandssvenska klassrummen, får här genom lärarens 
tavelanteckningar del av ett ämnesspecifikt språk, men det är sällan man 
skriver längre texter än korta fraser, undantaget eleverna i Fias klassrum 
som genom laborationsrapporterna skapar något längre sammanhängande 
texter där de själva får formulera sig och då delvis gör detta på ett sätt som 
kan knytas till de naturvetenskapliga genrerna procedur eller återberättande 
av procedur. I handskrivna och datorskrivna texter utnyttjas de multimo-
dala möjligheterna på olika sätt, där datorns möjligheter främst utnyttjas för 
konstfulla rubriker. 

Estetiska texter
Någon kommentar slutligen om förekomsten av estetiska texter. Föga för-
vånande kanske så får skönlitterära texter eller andra texter med estetiskt 
syfte inget egentligt utrymme i klassrummen (i de svenska kursplanerna 
är dock estetiska aspekter något som poängteras för alla skolans ämnen), 
med ett undantag. Inför provet hos Sören får eleverna ett häfte som innehål-
ler betygskriterier, vad som ska läsas inför provet och hur eleverna i övrigt 
ska förbereda sig inför slutprovet. Som en sista punkt anges ett antal webb-
adresser. De går alla till olika YouTube-klipp där ungdomar framför rap-
låtar utifrån periodiska systemet. Enligt lärarens instruktion ska eleverna 
besöka någon eller några av dessa sidor och gärna göra en egen rap-låt. Av 
instruktionen att döma tillmäts den här provförberedelsen lika stort värde 
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som de andra punkterna inför provet, men den följs inte upp. Kanske har 
läraren lagt till den som en lite lättsam avslutning, men om någon elev (mot 
förmodan kanske) skulle ta uppmaningen om att skapa en egen ”periodiska 
systemet-rap” på allvar görs detta förgäves (åtminstone om det görs för att 
uppfylla lärarens krav). 

Sammanfattande diskussion
Sammantaget visar studien att det i samtliga klassrum förekommer en mängd 
olika skrifthändelser där många olika typer av text kan ingå, och dessa är ofta 
multimodala i sin uppbyggnad. Elektroniska texter har dock ett förvånans-
värt litet utrymme (jfr Jewitt, 2005; Bezemer & Kress, 2008; Selander & Kress, 
2010). I analysen av de olika skrifthändelserna utkristalliserades ett mönster 
av återkommande verksamhetstyper som innefattar textanvändning, näm-
ligen teorigenomgång, laborationsarbete, arbete med instuderingsfrågor och 
privat skriftaktivitet, vilka förekom i samtliga klassrum om än på lite olika sätt 
och i lite olika omfattning. Ett övergripande mönster för de ämnesanknutna 
verksamhetstyperna är att lärarna initierar och styr skrifthändelserna och 
att lärarna ofta också står för (mer eller mindre den exakta) formuleringen 
av de texter som skrivs. Ett annat övergripande mönster är att det sällan fö-
rekommer textsamtal i klassrummen, något som också framkom i en första 
rapport från projektet (Danielsson, 2010a, 2010b), ett resultat som ligger i 
linje med ett antal tidigare studier (t.ex. Lemke, 1998; Knain, 2005; Edling, 
2006; af Geijerstam, 2006; Laursen, 2006; Løvland, 2010; Maagerø & Skjel-
bred, 2010). Om textsamtal förekommer så rör de normalt textens detaljnivå 
och det kan antingen vara läraren som ger korta kommentarer, eller elever som 
ställer frågor om exempelvis stavning och liknande. En intressant händelse i 
materialet är dock när Sören i sin läxgenomgång explicit nämner att eleverna 
har läst text, och ett par elever då med sina kommentarer visar att de har haft 
svårigheter i mötet med texten. Detta visar att en så enkel öppning som ”ni 
hade ju lite att läsa till idag va?” öppnar för möjligheter till textsamtal (något 
som dock inte utvecklas i klassrummet).

Mönstret i de olika verksamhetstyperna kan jämföras med Løvlands 
(2010) beskrivning av naturvetenskapligt arbete i norska klassrum i årskurs 
4 och 5 utifrån substansutvikling, strategiutvikling, svarjakt och tekstskaping. 
Substansutvikling och svarjakt motsvarar i stort teorigenomgång och arbete 
med instuderingsfrågor i min studie. I jämförelsen mellan de mönster som 
visas i de olika studierna är några saker anmärkningsvärda. För det första 
att elevers mer självständiga textarbete i klassrummet både i tidigare och 
senare årskurser visar ett mönster av sökläsning på jakt efter ”rätt svar” (detta 
arbete är också i stort sett det enda konkreta arbetet med läroböcker som 
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förekommer i de klassrumspraktiker jag bygger min studie på). För det andra 
att textskapande (i den meningen att sammanhängande texter skapas) är 
någonting som vi ser betydligt mindre av i klassrummen på högstadiet än 
i Løvlands studie från årskurs 4 och 5. För det tredje (vilket kanske är mer 
väntat) att det Løvland betecknar strategiutvikling, nämligen aktiviteter där 
man arbetar med bland annat strategier för läsande, saknas i högstadieklass-
rummen. Det här ligger dock i linje med den bild Wellington och Osborne 
(2001) ger, bland annat utifrån studier som den Digisi och Willet (1995) 
genomfört, nämligen att man möjligen arbetar med läsande och skrivande 
i lägre årskurser men inte i högre. Det här mönstret kanske kan förklaras 
med att lärare i högre årskurser ofta ser sig främst som ämnesföreträdare, 
och kanske dessutom att man har en förenklad syn på läs- och skrivförmåga 
som något man en gång förvärvar och därefter inte behöver utveckla vidare 
(se också Norris & Phillips, 2003).

I synnerhet vid teorigenomgång och laborationsarbete är det lärarna som 
(ofta i detalj) formulerar texterna och mönstret är att texter skrivs för hand 
– lärarna typiskt med tavelanteckningar (Svens datorprojicerade texter är 
ett undantag), eleverna typiskt genom handskrivna noteringar i skrivhäf-
ten. I de finlandssvenska klassrummen, där eleverna skriver mer i samband 
med laborationsarbete, formulerar eleverna själva text i anslutning till la-
borationerna, men oftast genom att komplettera avskrifterna från lärarens 
tavelanteckning med enstaka ord eller fraser. Fias klassrum avviker något 
här, i och med att eleverna där vid några tillfällen själva formulerar labora-
tionsrapporter, antingen för hand eller på dator. Under skrivandet på dator 
– som görs i par eller grupp – förekommer samtal eleverna emellan om vad 
som ska skrivas. De texter som skrivs i anslutning till gemensamt arbete i 
klassrummen kännetecknas av en hög grad av multimodalitet, där verbal text 
på tavlan kompletteras med kemiskt symbolspråk och abstrakta modeller, 
ett resultat som ligger i linje med t.ex. Lemkes (2000) studie av ett klassrum 
på motsvarande gymnasienivå. Tavelskrivandet ackompanjeras av lärarens 
muntliga förklaringar, ibland i kombination med gester som kan illustrera 
exempelvis elektroners rörelse runt atomkärnan. I och med att eleverna för 
över lärarens skrift till sina skrivhäften blir även deras texter multimodala. 
Vid datorskrivandet utnyttjar eleverna de multimodala möjligheterna främst 
till att utarbeta konstfulla rubriker. 

När det gäller naturvetenskapligt eller vardagligt register i de texter som 
produceras kan vi konstatera att på ord- eller frasnivå ligger texterna ofta 
nära det naturvetenskapliga språket så som det beskrivits (t.ex. Unsworth, 
2001; Schleppegrell, 2004; Martin & Rose, 2008), med en hög andel rela-
tionella processer (och ibland också materiella processer, särskilt i de la-
borationsrapporter som skrivs i Fias klassrum) med deltagare som hör till 
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en naturvetenskaplig domän (ämnesspecifika termer eller mer allmänveten-
skapliga) och texterna kan beskrivas som (delar av) steg som förekommer i 
genrer som beskrivs som typiska för en naturvetenskaplig diskurs. Här kan 
nämnas analys av helhet i delar (t.ex. atomens uppbyggnad med kärna och 
elektroner), olika klassifikationer (t.ex. grundämnen i olika grupper eller 
perioder), förklaring av kausala samband (t.ex. hur joner med olika laddning 
bildar jonföreningar) osv., vilka kan ingå i genrer som vetenskaplig förklaring 
eller rapport. Dock är det alltså normalt bara enstaka meningar eller ord/
fraser som skrivs, och de modeller eller kemiska symboler som produceras 
kombineras inte med verbala förklaringar i skrift. I de klassrum där man 
laborerar möter och producerar eleverna (dvs. de skriver ofta av) text som 
kan betraktas som del av procedur (uppritad laborationsutrustning etc.). I 
Fias klassrum blir de texterna något mer utbyggda och eleverna använder 
här också typiska genresteg från återberättande av procedur. Mer utredande 
eller diskuterande genrer saknas helt. 

Eleverna skriver alltså normalt av lärarnas taveltexter relativt noggrant, 
något som sammanfaller med resultat från det norska forskningsprojektet 
SKRIV31 (Lykknes & Smidt, 2009, 2010). Även elevernas försiktighet som här 
kommer i uttryck som ”korrigering” av noteringar från laborationer sam-
manfaller med resultat från samma projekt (Lykknes & Smidt, 2008). Dock 
finns skillnader i materialet när det gäller denna noggrannhet, dels på indi-
vidnivå (t.ex. Leo och Lina i Sörens klassrum), dels i jämförelse mellan de 
svenska och de finlandssvenska klassrummen, där elevtexterna i de finlands-
svenska klassrummen i ännu högre grad än i de svenska ligger mycket nära 
lärarens taveltexter. Synen på värdet av den här typen av skrivande skiftar i 
litteraturen. Wellington och Osborne (2001) ställer sig kritiska och hänvisar 
till studier där eleverna uppger att den här typen av ”kopiering” upplevs som 
tråkigt och att arbetssättet leder till en koncentration på att skriva av rätt istäl-
let för att man ägnar sig åt innehållet. Det senare verkar i det här materialet 
vara fallet när eleverna ställer detaljfrågor om vilken bokstav läraren har 
skrivit i ett visst ord, där sammanhanget borde ge svaret. Även Leos mycket 
nära avskrift av lärarens tavelanteckning avslöjar en svårighet att fokusera 
innehållet. Även en del fall av kopierade meningar eller fraser från läroboken 
i samband med arbete med instuderingsfrågor tycks tyda på samma svårighet 
(se också Danielsson, 2010a). Lykknes och Smidt (2009, 2010) diskuterar å 
andra sidan den här typen av avskrifter utifrån att inlärning ofta sker just 
genom imitation och att läraren med sina taveltexter kan ge hjälp att struk-
turera och plocka ut viktigt innehåll. Rent språkligt kan lärarens text också 

31. ”Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring – barns og unges vei til ulike fag 
gjennom skolens skrivekulturer”.
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bli en förebild, något som också diskuteras i Danielsson (2010a, 2010b). Här 
är Linas anteckningar i anslutning till lärarens genomgång om ”den starka 
kärnkraften” ett gott exempel på hur en elev aktivt kan utnyttja den skriftliga 
förebilden som läraren ger, men också i sin text integrera lärarens muntliga 
information och dessutom specificera denna på ett sätt som visar ett tydligt 
”tecken på lärande” (se Selander, 2008b). 

När eleverna besvarar instuderingsfrågor sker textarbetet något mer själv-
ständigt. Det normala är att eleverna bläddrar översiktligt i lärobokstexten 
i jakt på nyckelord/meningar, ett arbetssätt som alltså i mycket liknar Løv-
lands (2010) svarjakt. I Stures klassrum ser arbetet delvis annorlunda ut, då 
eleverna samtalar mer med varandra (eller skriver av bänkkamraters svar) 
samtidigt som de bläddrar i sina egna anteckningar för att hitta svar. I alla 
klassrum involveras lärarna genom att de går runt bland eleverna som då 
passar på att ställa frågor. Hur svaren ska skrivas kommenteras bara i Stures 
klassrum, och då bara med att de ska skriva ”hela meningar”. I de klassrum 
där man regelmässigt gör uppföljningar av detta arbete är det inte ovanligt 
att eleverna rättar sina svar så att de överensstämmer med lärarens svar på 
tavlan, även om det egna svaret redan var korrekt. 

Utöver den läroboksanvändning som syns i samband med att eleverna 
besvarar instuderingsfrågor används läroboken sällan i den konkreta klass-
rumspraktiken, även om den i stora delar styr undervisningen, främst ge-
nom att eleverna regelmässigt (utom hos Sture) har läroboken framför sig 
på lektionen och normalt får som hemläxa att läsa några sidor i den, samt 
att slutprovet för den period vi följt klasserna uteslutande bygger på läro-
boksavsnitt (även i Stures klassrum anges ett avsnitt läroboken som kan läsas 
inför provet). Sören och Fia är de lärare som ofta har läroboken (och en del 
andra böcker) synlig framme på katedern, och särskilt hos Sören är det up-
penbart att läraren själv använder sig av denna under lektionerna, eftersom 
han relativt ofta ställer sig och läser tyst eller bläddrar i boken under sina 
genomgångar. På så sätt avviker Sören något från de andra lärarna, då det 
i hans klassrum är tydligt att boken fungerar som en resurs för läraren (se 
också Mindedal, 2011), och kanske kan hans tydliga användning av skrivna 
texter som resurs för lärande fungera som förebild för eleverna. 

Analysen av läroböckerna visade som väntat att även dessa i hög grad kän-
netecknas av en hög grad av multimodalitet, med verbal text som kombineras 
med både naturalistiska bilder (som fotografier) och abstrakta modeller, ke-
miskt symbolspråk m.m. När det gäller de abstrakta modellerna framkom att 
det ställs stora krav på läsaren för att skapa mening utifrån dessa. Dels kunde 
exempelvis atomen framställas på olika sätt i ett och samma lärobokskapitel, 
dels krävs en sammanläsning av olika textslag, som den uppritade modellen i 
sig, verbaltext integrerad i bilden eller som bildtext, kemiska symboler, pilar 
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med olika funktion, m.m. I elevintervjuer framkom att flera av eleverna ser 
bilderna som att de nog är tänkta som hjälp ifall man inte förstår det som 
står i den löpande texten och några elever uppgav också att bildtexter kan 
användas om man inte förstår bilden i sig. Det är inte osannolikt att man 
rent allmänt (både lärare och elever) inte särskiljer bilder av olika slag utan 
att bilder i jämförelse med verbal text ses som okomplicerade att förstå och 
någonting som snarare är till hjälp i mötet med den verbala texten än nå-
gonting som i sig kan vara komplext. Typiskt i intervjuer med lärare var att 
man snarare nämnde termer och liknande som potentiella svårigheter med 
texterna. Utifrån analysen av de abstrakta modeller som förekommer i läro-
medlen kan vi konstatera att det finns goda skäl att gemensamt granska dessa 
och då samtala om hur olika semiotiska resurser kan förstås och användas. 
Tidigare studier som har uppmärksammat särskilt det naturvetenskapliga 
språkets användning av många olika semiotiska resurser (t.ex. Lemke, 2000; 
Løvland, 2010; Maagerø & Skjelbred, 2010) poängterar vikten av explicita 
samtal kring multimodalitet. Den här studien visar också att det inte bara är 
kombinationen av olika resurser i sig, utan också det faktum att exempelvis 
till synes parallella illustrationer av abstrakta modeller i läromedel på en 
detaljnivå kan visa sig vara om inte missvisande, så åtminstone oklara (lite 
beroende på vad man valt att fokusera i modellen). Detta gör metatextuella 
samtal särskilt värdefulla i klassrummet, då det ofta krävs en kritisk och 
detaljerad granskning för att upptäcka potentiella svårigheter. När det gäller 
lärarnas egna visualiseringar av exempelvis atomen var de överlag tydliga 
med att poängtera att det var just förenklade modeller och de talade också 
oftare om vad de för stunden särskilt ville poängtera med dem. 

Ett lite överraskande resultat i analysen av läromedlen var att nomina-
liseringar förekom i mindre omfattning än vad man kunde vänta utifrån 
tidigare beskrivningar av naturvetenskapliga (skol)genrer (Unsworth, 2001; 
Schleppegrell, 2004; Maagerø, 2007, m.fl.). Magnusson (2010) hänvisar dock 
till en studie av Nordrum från 2007 som visat att man i översättningar av 
engelska texter till svenska tenderar att ”packa upp” nominaliseringar, något 
som förklaras med olika genrekonventioner. Vad som är typiskt för natur-
vetenskapliga (skol)genrer i en engelskspråkig kontext är kanske inte lika 
typiskt i en annan språkkontext. När det gäller läromedlen i engelskspråkig 
eller svensk kontext är det sannolikt att både sociala och funktionella aspek-
ter är relativt likartade, medan de olika språken kanske bjuder in till olika 
språkliga realiseringar av genrer. En annan förklaring kan naturligtvis vara 
att det finns en uttryckt strävan från förlagen att läromedelsförfattarna ska 
undvika nominaliseringar, just för att dessa ses som potentiellt försvårande 
i texterna.

I alla klassrum, liksom i läroböckerna, förekommer bildspråk, något som 
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generellt inom naturvetenskapen alltså används både som pedagogisk resurs 
och inomvetenskapligt (t.ex. Rundgren, 2006; Wickman & Jakobson, 2009). 
Vanliga metaforer i dessa klassrum är att atomer är ”nöjda” eller att de ”ger 
bort” elektroner, etc. Detta bruk syns i lärobokstexterna och lärarna använder 
ofta sådana metaforer i sina muntliga framställningar. Det är dock ovanli-
gare att lärarna använder metaforerna i tavelanteckningar. Stures klassrum 
utmärker sig här i och med den ymniga användningen av nyskapande och 
ofta skämtsamma metaforer (atomer är ”fulla och glada”, ”elaka”, ”vill inte 
leka med andra”, osv.) som används i såväl lärarens muntliga och skriftliga 
genomgångar som elevernas anteckningar. Hos Sture får de här uttrycken 
samma status som det mer naturvetenskapliga språket och det tycks inte fin-
nas sammanhang då eleverna inte förväntas använda uttrycken. På samma 
sätt som elever i andra klassrum noggrant ”rättar” svaren på instuderings-
frågor utifrån lärarens genomgångar på tavlan, lägger eleverna i Stures klass 
till uttryck som ”de vill inte leka med andra” om läraren skriver så på tavlan 
i sin genomgång. 

Genomgången har visat på en generell noggrannhet som på många sätt 
genomsyrar både lärares och elevers förhållningssätt i de ämnesanknutna 
verksamhetstyperna. Løvland (2010) beskriver vad hon kallar ”pincettläs-
ning”, bland annat i samband med svarjakt. I mitt material kan elevernas 
texthantering i de ämnesanknutna verksamhetstyperna beskrivas som en 
kombination av ”pincettläsning” och ”pincettskrivande”, som tar sig uttryck 
i sökläsning i samband med arbete med instuderingsfrågor och noggranna 
avskrifter av tavelanteckningar. Denna noggrannhet kan kanske kopplas till 
hur man ser på den naturvetenskapliga diskursen, vilken – inte minst så som 
den kommer till uttryck i dessa klassrum – kan beskrivas som en värld av 
noggrannhet, där det finns ett ”rätt” svar. Exempelvis har en lösning ett visst 
pH-värde (här finns inte utrymme för diskussion eller för alternativa synsätt) 
och atomen är uppbyggd av olika partiklar (möjligen kan vi tänka oss att man 
i en framtid kan upptäcka nya). Detta är också tydligt i läroböckerna, där re-
sonerande text saknas och man istället beskriver hur olika naturvetenskapliga 
fenomen är uppbyggda och förhåller sig till varandra. Även lite avvikande 
formuleringar i böckerna som kan knytas till genren historiskt återberättande, 
som ”Från början trodde man /…/. Idag vet vi” ger oss också samma bild 
av att det finns ett rätt och ett fel. Den försiktighet vi ser hos många elever 
kan alltså hänga ihop med denna syn på den naturvetenskapliga världen, 
men den kan förstås också hänga ihop med en mer allmän skoldiskurs som 
genomsyras av att det man gör ofta blir bedömt utifrån rätt och fel.

Slutligen då några ord om eventuella skillnader mellan klassrumspraktiker 
i de olika länderna. Kartläggningen av textanvändning och textsamtal visar 
egentligen inte på några stora skillnader länderna emellan, vare sig när det 
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gäller vilka texter som eleverna möter och producerar i klassrummen eller 
när det gäller metatextuella samtal. Några tentativa skillnader länderna emel-
lan kan dock pekas på och de gäller dels noggrannhet, dels likheter/olikheter 
mellan klassrum inom respektive land. I de finlandssvenska klassrummen 
för man ännu noggrannare tavelanteckningar än vad som görs i de svenska, 
och man följer upp laborationer med tydliga tavelanteckningar som knyts 
till det teoretiska innehållet. Dessutom tycks eleverna i de finlandssvenska 
klassrummen vara ännu noggrannare än de svenska när det gäller exakta 
avskrifter (men här finns också individuella skillnader eleverna emellan). Det 
är bara i svenska klassrum som uppmuntran till källkritik noterades och här 
säger också en lärare explicit att eleverna också ska vara kritiska mot honom 
själv. En ytterligare skillnad är att det i vissa avseenden finns en sinsemellan 
större likhet mellan de finlandssvenska klassrummen än mellan de svenska. 
Exempel på detta är dels att man i de finlandssvenska klassrummen använder 
samma läromedel i alla besökta klassrum, medan man i de svenska använ-
der olika (eller ingen lärobok), dels en genomgående noggrannhet när det 
gäller tavelanteckningar m.m. i de finlandssvenska klassrummen, medan de 
svenska ser lite olika ut härvidlag. Dessa mönster ligger i linje med analyser 
av verksamheterna utifrån andra perspektiv i denna volym (t.ex. Eriksson, 
Ståhle & Lindberg, 2011) och de skulle kunna vara aspekter som avspeglar 
faktiska skillnader i de olika kontexterna, men det krävs förstås mer omfat-
tande studier om vi ska kunna dra några säkra slutsatser kring detta.
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Bedömningshandlingar i två klassrum
Likartat kemiinnehåll men skilda inramningar

Ragnhild Löfgren, Linköpings universitet 
Viveca Lindberg, Stockholms universitet

I den här delstudien analyseras två lärares introduktion samt uppföljning 
till ett moment i grundskolans kemi som berör det periodiska systemet och 
kemiska bindningar med särskilt fokus på lärarnas frågor, elevernas svar 
och den feedback lärare ger. Vi kommer i det följande att fokusera den as-
pekt av två lärares bedömningsarbete som är relaterad till klassrumskom-
munikationen – bedömningshandlingar på mikronivå under två lektioner. 
Det vi särskilt studerar är frågornas och svarens form och innehåll, samt 
lärarnas feedback till eleverna. Tidigare studier av lärares frågor till eleverna 
har huvudsakligen fokuserat formaspekter och visat att den typ av frågor 
som dominerar är sådana som enbart kräver ett kort och givet svar: ”Both 
in questioning and written work, teachers’ assessment focuses on low-level 
aims, mainly recall” (Black & Wiliam 1998a, s. 13, kursiv i originaltext). Vi-
dare visar studierna att lärarnas respons – bedömning – av elevernas svar är 
kortfattad, antingen accepteras svaret eller så avvisas det. Även om forskning 
inriktat på klassrumskommunkation (jfr t.ex. Sahlström, 2008) har ett annat 
fokus, förstärker dessa studier citatet av Black och Wiliam. Ett återkommande 
resultat inom klassrumsforskning pekar på formen för kommunikationen, I-
R-E mönstret (Initiering, Respons, Evaluering), medan man sällan haft fokus 
på innehållsliga aspekter av kommunikationen (Carlgren, 2009). I det här 
kapitlet undersöker vi vilka slags frågor kemilärare i svenska och finlands-
svenska ställer till sina elever, vilket innehåll som fokuseras i frågorna, vilka 
slags svar eleverna förväntas ge och vilken feedback lärarna ger på elevernas 
svar. På ett övergripande plan är vårt syfte att analysera vad som framstår som 
viktigt att kunna i ett specifikt moment av grundskolans kemi men också att 
belysa aspekter av formativ bedömning relaterad till lärares klassrumsarbete. 
Vi har tidigare presenterat en analys av 55 frågor (två lektioner) i ett av de 
finlandssvenska klassrummen, en vanlig lektion och en laborationslektion 
(Lindberg & Löfgren, 2010). I det kapitlet utvecklade vi den analysmetod vi 
nu använder som utgångspunkt samt en kompletterande jämförelse av de 
två lärarnas frågor, svar och feedback. Det vi avser att bidra med är kunskap 
om är vad som blir tillgängligt för eleverna att lära och vilket kemikunnande 
som stöds i de olika klassrummen. 
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Vi inleder med att introducera begreppen formativ bedömning och feed-
back och efter detta kommer ett avsnitt som behandlar naturvetenskapliga 
ämnespraktiker. Sedan följer det som är kapitlets huvudinnehåll – ett preci-
serat syfte, en presentation av hur vi gått tillväga metodiskt i analysarbetet 
och därefter följer resultat och diskussion.

Frågor, feedback och formativ bedömning
Bedömningens formativa funktion är en fråga som under de senaste tio åren 
fått särskild uppmärksamhet. Den forskningsöversikt som Black och Wiliam 
publicerade (1998a) och det efterföljande utvecklingsarbete med lärare på ett 
flertal skolor som den ledde till (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 
2004; Black & Wiliam, 1998b; Wiliam, Lee, Harrison & Black, 2004) har 
internationellt rönt stort intresse.

I översikten konstaterade Black och Wiliam bl.a. att de studier som desig-
nats för att förstärka den feedback eleverna fick, på ett avgörande sätt bidrog 
till elevernas lärande, men de konstaterade också att ”the quality of the feed-
back provided is a key feature in any procedure for formative assessment” 
(1998a, s. 36). Även Hattie och Timperley (2007) kommer till motsvarande 
resultat i sin forskningsöversikt. De jämför effekterna av feedback från olika 
studier med hjälp av statistiska analyser och konstaterar att: 

[F]eedback needs to provide information specifically relating to the task or process 
of learning that fills the gap between what is understood and what is aimed to be 
understood (s. 82). 

Med hjälp av Sadler (1989, s. 120-121) kan relationen mellan formativ be-
dömning och feedback ytterligare preciseras:

Formative assessment is concerned with how judgments about the quality of student 
responses (performances, pieces, or works) can be used to shape and improve the 
student’s competence by short-circuiting the randomness and inefficiency of trial-
and-error learning. […] Feedback is a key element in formative assessment, and is 
usually defined in terms of information about how successfully something has been 
or is being done. […] Broadly speaking, feedback provides for two main audiences, 
the teacher and the student. Teachers use feedback to make programmatic decisions 
with respect to readiness, diagnosis and remediation. Students use it to monitor the 
strengths and weaknesses of their performances, so that aspects associated with suc-
cess or high quality can be recognized and reinforced, and unsatisfactory aspects 
modified or improved.

Flera forskare har intresserat sig för vad som karakteriserar den typ av feed-
back som möjliggör för eleverna att utveckla sitt lärande. De har kommit 
fram till rätt samstämmiga svar: god feedback karakteriseras av att den kan 
“identify what has been done well and what still needs improvement and give 
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guidance on how to make that improvement” (Black m.fl. 2004, s. 14). I en 
senare artikel kompletteras detta med att god feedback “moves learners for-
ward” (Black & Wiliam, 2009, s. 8). Hattie och Timperley (2007) framhåller 
att god feedback ska kunna ge eleven svar på tre frågor: Vart är jag på väg? 
Hur klarar jag mig? Vad ska jag göra härnäst? För att den feedback eleven 
får i relation till dessa frågor ska vara betydelsefull för elevers lärande menar 
författarna att den ska kunna säga något om hur väl eleven förstått uppgiften, 
elevens förståelse av hur uppgiften ska göras, elevens metakognition/själv-
värdering och reglering av sina handlingar och om eleven själv. Även Wiggins 
(1998) framhåller att det inte räcker med feedback, som han menar handlar 
om att beskriva för eleven vad han/hon gjort, beskriva uppgiften (förvänt-
ningarna på vad eleven skulle ha gjort) och att beskriva skillnaden mellan 
dessa. Utöver feedback behöver eleven också få veta hur (på vilka sätt) han/
hon kan gå vidare för att komma till ett resultat som är rimligt i förhållande 
till uppgiften, detta kallar Wiggins för feed forward. Det sistnämnda kan 
tolkas som en aspekt av innebörden i den senare delen av citatet från Sadler 
ovan, att formativ bedömning även får konsekvenser för lärarens beslut om 
eventuella justeringar i förhållande till fortsatt undervisning. 

Utöver lärarens feedback till eleverna omfattar formativ bedömning, enligt 
Black och Wiliam (2009, s. 8), även följande moment:

1. Clarifying and sharing learning intentions and criteria for success;
2. Engineering effective classroom discussions and other learning tasks that elicit
evidence of student understanding;
3. Providing feedback that moves learners forward;
4. Activating students as instructional resources for one another; and
5. Activating students as the owners of their own learning.

Punkt 1 handlar om att även eleverna måste få tillgång till målen, detta är 
den grundläggande förutsättningen för att de ska kunna få kontroll över 
sitt eget lärande, dvs. vad kan eleverna i förhållande till vad de förväntas 
kunna? Punkt 2 handlar om vilka frågor som är viktiga att ställa i klassrum-
met i förhållande till det kunnande man vill åstadkomma (relativt målen). 
Här behövs en strategisk planering av frågor till eleverna som möjliggör för 
läraren att få syn på såväl elevers förståelse som deras missförstånd. Den 
tredje punkten fokuserar feedback enligt det vi beskrivit tidigare och det är 
här det blir tydligt att feedback utgör en aspekt av formativ bedömning men 
måste ses i relation till de övriga aspekterna. Punkterna 4 och 5 handlar om 
att ge eleverna redskap för att bedöma sina kamraters och sin egen kun-
skapsutveckling – att skapa förutsättningar för samarbete elever emellan där 
eleverna kan utgöra resurser för varandra, och därigenom kan bli ”ägare” av 
sin egen kunskapsutveckling. Sist, men inte minst, handlar det om att läraren 
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uppmärksammar vad som är svårt för en eller flera elever och förändrar sin 
undervisning i förhållande till detta. 

It will involve extending teachers’ skills in observation and questioning while making 
them aware of social and cultural influences on the assessment process. We need to 
bring out into the open the nature of the power relationship in teaching and assess-
ment and point out the possibility of reconstructing this relationship. (Gipps, 1999, 
s. 387)

Formativ bedömning handlar således både om elevens lärande och lärarens 
undervisning – i relation till varandra (Gipps, 1999). 

I denna studie fokuseras punkterna 2 och 3, dvs lärares frågor till eleverna, 
såväl innehållsligt som vilka slags svar som lärarna förväntar sig, och den 
feedback läraren ger på elevernas svar, men också om och i så fall hur 
elevernas svar och lärarens feedback bidrar till att läraren förändrar (just-
erar) sin undervisning. Det sistnämnda är en aspekt som vi menar bara delvis 
uppmärksammas av Blacks och Wiliams forskargrupp i och med deras fokus 
på den typ av samtal som uppstår i förhållande till olika typer av frågor, 
elevernas svar och lärarens feedback. Frågornas karaktär bidrar till att synlig-
göra vilken typ av klassrumskommunikation som etableras mellan lärare och 
elever – och därmed till vilka förutsättningar för lärande eleverna erbjuds 
(vad som efterfrågas). 

I klassrumsforskning har man sedan lång tid uppmärksammat formfrågor, 
det s.k. I-R-E mönstret (Mehan, 1979), för hur klassrumssamtal ofta genom-
förs (jfr även Sahlström, 2008). Paul Black har uppmärksammat relationen 
mellan lärares frågor till eleverna, den feedback lärare ger som förutsättnin-
gar för formativ bedömning. Han konstaterar i ett flertal artiklar att endast en 
liten del av de frågor lärare ställer kräver mer än ett eller två ord av eleverna 
som svar (slutna frågor). Tills vidare finns bara ett fåtal studier relaterade 
till svenska klassrum: Emanuelsson (2001) som har fokus på lärares lärande 
genom elevernas svar på de frågor lärarna ställer och Tsagalidis (2011), som 
studerat vilket slags kunnande som dominerar i frågor yrkeslärare ställer 
till elever i gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram. Däremot finns 
det liknande studier av elevuppgifter i såväl prov som bänkarbete. Dessa 
karakteriseras av att det finns ett svar till dem som är rätt (s.k. facitlogik – jfr 
Carlgren & Hörnqvist, 1999). De så kallade slutna frågorna kan, enligt Black, 
dock fylla en funktion i vissa sammanhang, men ofta används de slentrian-
mässigt (Black, 1998; Black & Wiliam, 1998a & b). De svar som eleverna 
förväntas ge på sådana frågor bygger på att eleverna memorerat fakta (ofta 
relaterade till som information på låg kognitiv nivå), medan öppna frågor 
inte nödvändigtvis har ett på förhand givet svar. De sistnämnda, och framför 
allt frågor som innebär att eleverna prövar sitt tänkande (s.k. hög kognitiv 
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nivå) förekommer i betydligt lägre omfattning i de studier Black hänvisar till. 
Sammanfattningsvis förefaller det som att det är ovanligt att lärare planerar 
klassrumssamtalen i förväg i syfte att bidra till elevers lärande.

För att åstadkomma bättre förutsättningar för att bedöma elevernas aktuella 
förståelse av innehållet, krävs även öppna frågor som involverar eleverna i sam-
tal om innehållet. Det kan t.ex. handla om att lärarna ramar in sina frågor så att 
de ger förutsättningar för att utforska ”key features of learning” och ”encourage 
all pupils to contribute and share ideas whether or not they are confident that 
they are correct” (Black, McCormick, James & Pedder 2006, s. 127-128) – då 
blir det möjligt att använda frågor i formativt syfte. Klassrumsforskningen, 
som bl.a. intresserar sig för frågor och svar i klassrummet med hjälp av bl.a. 
samtalsanalys (Emanuelson & Sahlström, 2008; Sahlström, 2008), har ett annat 
kunskapsintresse än forskning inriktad på bedömning. Studier inom denna tra-
dition bekräftar att det inte så mycket handlar om teknik – som t.ex. huruvida 
frågorna är öppna eller slutna – utan istället om ”on the presence and extent of 
discussion and related activities designed to involve students in the exploration 
of ideas” (Applebee, Langer, Nystrand & Gamoran, 2003, s. 722).

Kemi som kunskapspraktik i skolan
Vad man gör inom ett visst skolämne och hur man gör det, vilka redskap 
eleverna förväntas använda och hur man talar om det man gör bidrar till 
elevernas förståelse av vad det innebär att ”kunna” inom ämnet ifråga (t.ex. 
kemi). Undervisningen konstitueras således av ett specifikt kunskapsinnehåll 
i relation till det kunnande som man avser att utveckla (mål) men också i 
förhållande till elevernas kunnighet (resultatet – jfr Carlgren, 2011). ”Skol-
ämnen kan inte enbart ses som omfattande olika kunskapsformer utan också 
former för kunskapande” (Carlgren 1994/2002, s. 34). Lärande, i ett socio-
kulturellt perspektiv, handlar därmed om att erbjuda eleverna olika relevanta 
sammanhang och aktiviteter inom ramen för ett givet skolämne. Eller som 
Roth och Lee skriver: “…if learning is situated and distributed, educators 
must focus on enabling changing participation, that is, enabling new forms 
of societal activity that is collectively generated” (2008, s.190). 

När det gäller naturvetenskaplig kunskap är det vanligt att det som ut-
märker den beskrivs som “…concepts, principles, theories and models that 
are of importance for all students to know, understand and use in the disci-
pline of science” (Roth & Lee 2008, s. 173). Vidare beskrivs den som “compet-
itive and individualistic /…/ objective and value-free.” (a.a., s. 174). Wiliam 
och Leahy (2007) understryker också att undervisning i naturvetenskap och 
matematik karakteriseras av mycket specifika mål där ”regulation of  learning 
will be relatively tight” (s. 35). Richard Duschl poängterar vikten av att för-
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ändra aktiviteterna i det naturvetenskapliga klassrummet för att eleverna 
inte bara ska ge rätt svar utan också belysa ”how we have come to know it” 
(2000, s. 187), han för således ett likartat resonemang som Carlgren ovan. 
Genom att explicit lyfta fram ´the nature of science´ och naturvetenskapens 
sociala dimension möjliggör man, menar Duschl, för elever att bli medlem-
mar i den naturvetenskapliga kunskapspraktiken. Även Roth & Lee (2008), 
menar att naturvetenskapen måste göras tillgänglig för fler elever. Lärare 
måste arbeta med problemlösning och förhandla med eleverna om hur olika 
lösningar värderas och förstås. Här finns således ett gemensamt intresse med 
den forskning som mer explicit studerar klassrumsbedömning som en aspekt 
av undervisningen.

Genom att arbeta med olika skolämnen – som utvecklats i skilda sam-
manhang och där normer (och ibland explicita regler) för hur man kunska-
par (vilka metoder som är acceptabla för att utveckla ny kunskap), vad som 
kvalificerar som kunskap och kunnande, hur man presenterar sitt kunnande 
etc. – formas eleverna även som människor. Att fånga eller explicit förklara 
vilka föreställningar som styr vårt handlande kan vara svårt eftersom det 
ofta tas för givet inom en given kontext. “These cultural beliefs are embod-
ied in our thinking and inscribed in our routines and behaviours” (Murphy, 
2008, p. 162). Hur detta går till eller kommer till uttryck kan förstås vari-
era mellan olika klassrumspraktiker. Broadfoot, Osborn, Sharpe & Planel 
(2000) jämför i sin studie språkpraktiker i England och Frankrike. I Eng-
land prioriterar lärarna elevernas sociala samspel medan ämnesmål är fokus 
i Frankrike. Eleverna får därmed tillgång till olika sätt att tänka, tala om, 
argumentera, skriva, beteckna (hur man ”gör” skolämnen) som bidrar till 
vilka de är och blir – eller kan bli. I den meningen påverkas även elevernas 
identitetsformering. 

Learning is not just about appropriating ways of knowing and acting valued in subject 
practices but essentially about the formation of an identity, becoming a competent 
schooled person within that subject. (Murphy, 2008, p. 162)

Det kan naturligtvis också handa om att bli marginaliserad i skolan eller i ett 
skolämne – vilket kan vara aktuellt för elever som, framför allt i förhållande 
till hurdan klassrumskommunikation som etableras, inte får tillgång till de 
redskap och det kunnande som behövs för att de ska klara sig (Gillbourn, 
2004). I relation till sådana aspekter av och uppfattningar om kunskap och 
kunnande får klassrumskommunikationen en särskild betydelse. Kemi som 
kunskapspraktik i skolan handlar således i vid mening om vad man gör, hur 
man gör det, vilka redskap som används och hur man talar om det man gör. 
Den aspekt som vi avser att belysa mer specifikt handlar om de frågor lärarna 
ställer och om vilka slags svar de förväntar sig av eleverna. Dessa menar vi 
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ger ingångar till vad som framstår som viktigt att kunna. Feedback och de 
eventuella förändringar av undervisningen (som kommer till uttryck i de 
fortsatta klassrumssamtalen) menar vi också är betydelsefulla ledtrådar – de 
förstärker (eller försvagar) det som uttrycks i frågorna.

Syfte
Det övergripande syftet är att bidra till kunskapsutvecklingen om vidare för-
ståelse av formativ bedömning än den idag dominerande. I relation till forsk-
ningsprojektet är vårt syfte med kapitlet dels att identifiera typer av frågor, 
svar och feedback under två kemilektioner, dels att jämföra dessa aspekter 
i två klassrum för att belysa likheter och särdrag med avseende på vad som 
blir tillgängligt för eleverna att lära i de två klassrummen. 

Metodiska överväganden
Dataproduktionen genomfördes i fyra finlandssvenska och tre svenska klass-
rum under perioden september 2007 till februari 2010. I varje klassrum vi-
deobandades en serie lektioner, vidare kompletterades videobandningen med 
ljudupptagningar via mp3-spelare som läraren bar under lektionerna. Digi-
tala foton och insamling av material som läraren delade ut förekom också. 
Video- och ljudinspelningarna är de som det här kapitlet bygger på. En mer 
detaljerad beskrivning av dataproduktionen finns i rapporten Innehållet i 
fokus – kemiundervisning i finlandssvenska klassrum (Eriksson, 2010).

Bearbetning och analys
Fyra lektioner, två från en finlandssvensk klass och två från en svensk klass 
analyseras och jämförs i denna text. Dessa skolor, en i Finland och en i Sver-
ige, kan beskrivas som landsbygdsskolor med ett upptagningsområde som är 
socioekonomiskt jämförbart med varandra. I den finlandssvenska skolan är 
läraren en kvinna medan läraren i den svenska skolan är en man. Båda har 
mångårig erfarenhet av kemiundervisning. Den första, inledande lektionen 
i respektive klassrum samt lektion fyra utgör vårt analysmaterial. Under 
den första lektionen i dessa klassrum så introducerar lärarna arbetsområ-
det, dvs. periodiska systemet, atomen och dess beståndsdelar samt modeller 
av atomer. Kommunikationen i klassrummet är i helklass och båda lärarna 
kommunicerar med eleverna via frågor eller uppmaningar. Båda klasserna 
har blivit introducerade till periodiska systemet i årskurs sju så en del av 
introduktionen är en repetition av vad de gjorde då samt en koll för läraren 
för att se vad eleverna kommer ihåg av detta från årskurs sju. Fredrika i den 
finlandssvenska klassen uttrycker detta: ”/…/ vi börjar med att skriva lite 
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teori samtidigt som vi funderar över vad vi minns”. Lektion 4 utgörs, i båda 
klassrummen, av genomgång av frågor eller uppgifter som de arbetat med 
under tidigare lektioner alternativt gjort som hemarbete/läxa. Denna lek-
tion är en fortsättning av det innehåll som introducerades under lektion 1. 
Således är det övergripande innehållet även denna lektion periodiska syste-
met, atommodeller och elektronkonfiguration. Klassrumskommunikationen 
förs i helklass och initieras av läraren. Som utgångspunkt för analyserna av 
klassrumskommunikationen har vi i ett första skede huvudsakligen använt 
följande frågor: 

Vilket kemiskt kunskapsinnehåll fokuseras i lärarnas frågor till eleverna?•	
Vilket kemikunnande efterfrågas i lärarnas frågor till eleverna?•	
Hur förväntas eleverna presentera sitt kunnande?•	
Vilka typer av feedback ger läraren på elevernas svar?•	

Bearbetning har skett stegvis enligt tabell 1.

Tabell 1. Bearbetning och analys av datamaterialet.

Steg 1 Räkning och urval av frågor (relevanta/irrelevanta med avseende 
på kemiinnehåll).

Steg 2 Klassificering av frågornas sammanhang: vilken aktivitet pågår?

Steg 3 Klassificering av frågorna i relation till specifikt kemiinnehåll.

Steg 4 Kategorisering – vilket kemikunnande efterfrågas (vad förväntas 
eleverna göra med innehållet)?

Steg 5 Lärarens värdering av elevernas svar (hur?) och feedback till dem 
(vad fokuseras?)

Steg 6 Jämförelser mellan klassrum av steg 3, steg 4 samt steg 5.

Steg 1. Vad kvalificerar (inte) som fråga i datamaterialet? Som fråga betraktar vi 
alla uttryck som kräver ett svar. Frågorna utgörs alltså inte enbart av frågefor-
made satser, t.ex. ”Är det en metall eller en icke-metall?”, utan till dem räknas 
också uppmaningar, t.ex. ”Enklaste atomen, Sven” och ofullbordade meningar 
med frågeintonation, t.ex. ”Proton som alltid är…”. 

Inledningsvis börjar vi med att beskriva grunderna för våra avgränsningar, 
dvs. vilka frågor vi utelämnat i det fortsatta analysarbetet. Som ovan nämndes 
konstaterade vi snabbt att vi måste göra en avgränsning beträffande vilka 
frågor vi fokuserar och vilka vi sorterar bort. Det finns frågor i klassrum-
met som inte fokuserar kemiinnehåll utan snarare en sorts information för 
läraren. Exempel på frågor som sorterats bort från Stures klassrum under 
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lektion 1: “Hör ni vad hon säger?; Vet ni var han [Niels Bohr] ligger begravd?; 
Vad är det med dig? Är du glad?; Behöver vi kunna alla Sixten? Hur många 
[grundämnen] hade du i läxa?; Har du koll på klockan Stina? Är den halv el-
ler?”. Under lektion 4 ställs frågor om bl a närvaro: ”Sune var sjukanmäld såg 
jag, är det någon mer?” Ytterligare exempel från Fredrikas klassrum, lektion 
1: ”Men du har den [avser ett häfte] inte i skåpet heller? Var det någon annan 
som inte har sitt häfte”. Samt exempel från lektion 4: ”Är Ingrid borta? Sjuk?”. 
Denna typ av frågor ingår således inte i denna studie. 

Steg 2. I vilka situationer förekommer frågor i klassrummet? Den första lek-
tionen för detta arbetsområde i respektive klass utgörs av introduktion/ge-
nomgång av arbetsområdet i helklass medan lektion 4 utgörs av lärarledda 
frågor till hela klassen kring uppgifter som de arbetat med under några lek-
tioner tidigare. Vi har sökt efter likartade situationer i båda klassrummen 
för att kunna göra relevanta jämförelser. Vårt fokus är således lärarinitierade 
frågor och feedback eller respons till eleverna. I Stures klass utgör grunden 
för vårt analysarbete de första 48 minuterna av lektion 1 samt 31 minuter av 
lektion 4. I Fredrikas klass utgör grunden för vårt analysarbete 36 minuter av 
lektion 1 och 14 minuter av lektion 2 samt ytterligare 27 minuter från lektion 
4. (Under lektion 2 har de en laboration under 30 minuter som inte är jäm-
förbar med någon aktivitet i Stures klassrum. I Stures klassrum genomförs 
inga laborationer under detta kemiavsnitt. Denna del av lektion 2 ingår därför 
inte i denna analys. Även under lektion 4 genomförs en kortare laboration i 
Fredrikas klassrum, 10 minuter, som inte ingår i denna analys). Totalt ingår 
alltså 48 minuter från lektion 1 samt 31 minuter från lektion 4 från Stures 
klassrum och 50 minuter (36 minuter + 14 minuter från lektion 1 och 2) 
samt 27 minuter från lektion 4 från Fredrikas klassrum. Tidsåtgången och 
klassrumkontexten för dessa undervisningssekvenser är således jämförbara 
mellan klassrummen. 

Steg 3. Vilket kemiinnehåll utgör fokus i frågorna? Varje fråga har klassificerats 
utifrån tematiskt kemiinnehåll. Antalet frågor per kategori ses i första hand som 
en indikator på vilket kemiinnehåll läraren ser som centralt. Kemiinnehållet 
under dessa lektioner kan på ett övergripande plan beskrivas som utgående 
från atomen och periodiska systemet. För att beskriva kemiinnehållet på ett 
mer detaljerat och nyanserat sätt har vi försökt att tematisera kemiinnehållet 
utifrån exempelvis atom modeller, kemiskt formelspråk, fysikaliska egenskaper, 
grundämne, periodiska systemet. Frågor som sorterar in under atommodel-
ler handlar om frågor kring elektronkonfiguration eller olika metaforer som 
läraren använder för att beskriva atomen. Frågor som kategoriserats utifrån 
periodiska systemet avser frågor där läraren explicit hänvisar till periodiska 
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systemet för att besvara frågan, genom att peka på eller nämna periodiska 
systemet.

Steg 4. Vilket kemikunnande efterfrågas? För att beskriva vad eleverna för-
väntas göra med innehållet samt hur detta kunnande presenteras har vi där-
efter kategoriserat vilken typ av kemikunnande som kommer till uttryck. Ett 
kunnande kan här förstås utifrån vad det är eleverna förväntas göra – t.ex. 
ange, namnge, läsa av, tolka, förklara eller illustrera1. 

Steg 5. På vilka sätt värderar läraren elevernas svar och vilken feedback ges till 
eleverna? Här har vi studerat om och i så fall hur läraren värderar elevernas 
svar samt huruvida de får någon feedback och vad som i så fall karakteri-
serar den. Lärarens kroppsspråk, gester, betänketid och kommentarer från 
läraren i sammanband med frågan är exempel på sådant vi beaktat. Frågan 
om värdering och feedback ser vi som en aspekt av hur man signalerar vad 
som karakteriserar rådande kunskapspraktik.

Steg 6. Till skillnad från det analysarbete vi genomförde då vi utarbetade 
stegen 1-5 (Lindberg & Löfgren, 2010) driver vi nu analysen ytterligare ett 
steg vidare i syfte att jämföra de två klassrummen med varandra. Det som 
utgör fokus för jämförelserna är kemiinnehåll (steg 3), kemikunnande (steg 
4) och feedback (steg 5). I denna delrapport fokuserar vi dessutom på det 
som Rogoff benämner guided participation, dvs. klassrumskommunikatio-
nen och den interaktion som sker mellan individer för att beskriva vad som 
händer “between people as they communicate and coordinate efforts while 
participating in culturally valued activity” (Rogoff, 1995, s. 142). Lärarens 
feedback utgör således en guidning för att peka ut en riktning för den spe-
cifika klassrumsaktiviteten. För att få syn på ett förändrat deltagande och en 
förändrad undervisningsstrategi behöver fler lektioner analyseras över längre 
tid. För att kunna beskriva och analysera hur interaktioner mellan individer 
i två olika kemipraktiker ser ut försöker vi jämföra de frågor som ställs och 
vilka slags svar som accepteras samt hur den bedömning som lärare gör i 
klassrumskommunikationen bidrar till att forma elevers kunnande specifikt 
i relation till skolämnet kemi. Vi ser detta som ett sätt att fånga vilket kemi-
innehåll som prioriteras av läraren och vad som kvalificerar som ett korrekt 
svar samt på vilket sätt detta görs tillgängligt för eleverna genom den feedback 
som läraren ger. Rogoff utvecklade tre plan som analytiska redskap för att 

1. Carlgren (2011) beskriver ett triadiskt kunskapsbegrepp med hänvisning till Dewey och 
Bentley där kunnandet beskriver mål och syfte med undervisningen. I vårt fall handlar det 
om vad som framstår som mål i förhållande till vad läraren betonar eller återkommer till i sin 
undervisning, i detta fall frågornas form, elevernas svar och lärarens feedback. 
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kunna synliggöra utveckling – i vårt fall handlar det om kunskapsutveckling 
i kemi, i termer av förändrat deltagande (jfr även Roth & Lee, 2008). De tre 
nivåerna benämner Rogoff apprenticeship, guided participation och partici-
patory appropriation. Hon menar att de är relaterade till varandra, dock icke 
hierarkiskt, och de gör det möjligt att fokusera ett plan utan att för den skull 
bortse från de två övriga: 

Distinguishing them serves the function of clarifying the plane of focus that may 
be chosen for one or another discussion of processes in the whole activity, holding 
the other planes of focus in the background but not separated. (Rogoff, 1995, s. 141-
142)

Med apprenticeship avser Rogoff den institutionella nivån, vilket i här handlar 
om undervisningspraktiken. Denna går vi inte närmare in på utan hänvisar 
istället till kapitlet av Eriksson, Ståhle och Lindberg, (2011, denna volym). 
Följande nivå, guided paricipation, fokuserar interaktioner mellan individer 
och utgör således fokus för vår tolkning och analys. Det sista planet, parti-
cipatory appropriation, handlar om individens lärande. I det här kapitlet går 
vi inte in på enskilda individers lärande utan gör en övergripande jämförelse 
av vad som blir tillgängligt för eleverna i de två klassrummen.

Resultat
I de följande har vi först skapat en tabell som bygger på en klassificering av 
frågornas tematiska innehåll samtidigt som frekvensen för varje tema anges. 
Tabellen kompletteras med exempel som belyser hur vi klassificerat frågorna. 
Därefter analyserar vi vilket kunnande eleverna förväntas ge uttryck för, dvs. 
hurdana typer av svar lärarna efterfrågar. Avslutningsvis beskrivs och exemp-
lifieras den feedback lärarna ger till eleverna i de två klassrummen.

Vilket kemiinnehåll dominerar i lärarnas frågor?
Vilket kemiinnehåll utgör fokus för frågorna? De tematiska mönster av ke-
miinnehåll som redovisas i tabell 2 är nära angränsande till varandra. Totalt 
ställdes 57 frågor i det svenska klassrummet under lektion 1 som handlade 
om fysikaliska egenskaper, grundämnen, kemiskt formelspråk, elementar-
partiklar, atommodeller samt periodiska systemet. Flest frågor i det svens-
ka klassrummet ställdes utifrån atommodeller (15 frågor) och periodiska 
systemet (15 frågor). I det finlandssvenska klassrummet ställdes 17 frågor 
totalt under lektion 1 som belyste grundämnen, elementarpartiklar och 
atommodeller. I det finlandssvenska klassrummet var innehållet i frågorna 
under lektion 1 i huvudsak jämnt fördelat mellan tre områden: grundämnen, 
elementarpartiklar samt atommodell / elektronkonfiguration. Med fysika-
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liska egenskaper avser vi frågor som rör huruvida ämnena är metaller eller 
icke-metaller samt ämnenas aggregationstillstånd. Frågor om grundämnen 
handlar dels om antal grundämnen och frågor om isotoper (i det svenska 
klassrummet) men också frågor som tar upp vad ett grundämne är samt 
historik (i det finlandssvenska klassrummet). Kemiskt formelspråk belyser 
frågor som efterfrågar kemiska beteckningar men också placering av siffror 
(atomnummer, laddning etc.). Under rubriken elementarpartiklar döljer sig 
frågor som belyser protoner, neutroner och elektroner samt deras laddning, 
vikt och storlek. Atommodeller/elektronkonfiguration belyser dels frågor om 
elektronernas fördelning på olika skal enligt Bohrs atommodell men belyser 
också frågor om andra modeller eller liknelser. Frågor som kategoriserats 
utifrån periodiska systemet avser frågor där läraren explicit hänvisar till pe-
riodiska systemet, t.ex. genom att peka på eller nämna periodiska systemet. 
Under lektion 4 förekommer det 31 frågor i Stures klassrum och 26 frågor 
i Fredrikas klassrum. De flesta frågorna i Fredrikas klassrum belyser perio-
diska systemet. Dessa frågor handlar om vad som kännetecknar ämnen i 
samma period och vad som kännetecknar ämnen i samma grupp men också 
frågor om atomnummer. I det svenska klassrummet dominerar frågor kring 
jonbildning och valenselektroner. Sture inför termerna elektropositiv och 
elektronegativ och frågorna handlar om hur jonbildning ska förstås utifrån 
detta. Frågor om oktett belyser enbart frågor där läraren explicit efterfrågar 
ädelgasers elektronfördelning och oktettregeln. 

Tabell 2. Antal frågor utifrån tematiskt kemiinnehåll i två klassrum under två 
lektioner.

Frågornas kemi-
innehåll

Antal frågor, 
lektion 1, 
Sture

Antal frågor, 
lektion 1, 
Fredrika

Antal frågor, 
lektion 4, 
Sture

Antal frågor, 
lektion 4, 
Fredrika

Fysikaliska egenskaper 3 0 2 0

Grundämnen 8 5 1 0

Kemiskt formelspråk 3 0 0 0

Elementarpartiklar 13 7 1 4

Atommodell/ elektron-
konfiguration

15 5 3 3

Periodiska systemet 15 0 4 15

Oktett 0 0 3 1

Jonbildning/valens-
elektroner

0 0 14 3

Vardagsanknytning 0 0 3 0

Summa frågor 57 17 31 26
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Detta resultat kan uttryckas på två sätt: den svenska läraren ställer totalt sett 
fler frågor under dessa lektioner och berör också fler områden medan läraren 
i det finlandssvenska klassrummet ställer färre frågor, likaså är antalet områ-
den som berörs färre. Men man kan också precisera den här beskrivningen: 
Fredrika pratar mer själv och ramar in sina frågor på ett tydligare sätt. I tabell 
3 och 4 ges tre exempel, för var och en av de två lärarna, på frågor som ställ-
des inom respektive tema. I tabell 3 ges exempel från lektion 1 och i tabell 
4 ges exempel från lektion 4. I de fall det finns flera frågor inom ett tema är 
exemplen utvalda för att spegla variationen inom temat.

Tabell 3. Frågornas kemiinnehåll under lektion 1 i Stures (svenskt klassrum) och 
Fredrikas (finlandssvenskt klassrum.)

Frågornas 
kemiin-
nehåll

Exempel på frågor från 
 lektion 1, Sture

Exempel på frågor från lektion 1, 
Fredrika

Grund-
ämnen

1. OK Sven, hur många finns det nu 
kommer du ihåg? 
2. Enklaste atomen, Sven?
3. Vilken av dom kan man kalla för 
bara väte tror ni, Samuel, gissa?

1. […] vad grundämnena är och för att 
komma dit och förklara alla kännetecken 
för ett grundämne och hur man skiljer 
det från ett annat å så där, måste vi gå in 
på de minsta beståndsdelarna och om 
ni minns från i fjol så var det en gammal 
grek en gång som hade [ohörbart] är det 
någon som minns vad greken hette?
2. […] och då är det så att alla grundäm-
nen, ja vad var ett grundämne nu då?
3. Men hur är det med elektronerna då? 
[ohörbart] Elektronerna, hur viktigt är det 
med de då? Måste de vara lika många 
eller kan de vara något annat?

Fysikaliska 
egenskaper

1. Vilka är gaser, vilka är fasta ämnen, 
vilka är metaller? /…/ Jag säger t.ex. 
järn Stefan vad säger du då?
2. Är det en metall eller en icke 
metall?
3. Är den fast, flytande fosforn?

Kemiskt 
formel-
språk 

1. Stig, om jag säger P till dig, vad 
säger du då?
2. Kan jag skriva helium här och trea 
här?
3. Som betecknas [avser järn]? 

Elementar-
partiklar

1. OK Staffan du är en klok man har 
du nån som helst aning om vad man 
bygger atomer av? 
2. Vad är det som skiljer helium från 
nummer ett väte?
3. Om ni jämför med den då? Hur my-
cket kommer den att väga? [Läraren 
pekar på deuterium] 

1. Är det någon som minns vad de där 
delarna inne i atomen heter?
2. Och vad betyder det där plusset? Vad 
är det som är med det?
3. Neutronerna då? Har ni något minne 
av storleken på det här? Jämfört med 
protonerna?
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Atom-
modell, 
elektron-
konfigura-
tion

1. Det här är en modell, av en kola-
tom, det är ju ingen kolatom, det 
förstår du va, Sten?
2. Kan du rita en väte? 
3. Hur ska jag rita dom då [avser 
elektroner]?

1. Hur är de [elektronerna] placerade?
2. Så nu vet ni det att väte har en enda 
proton och en enda elektron, så hur 
många elektroner finns det på vätes 
atomskal?
3. Då är det första skalet fyllt så vad hän-
der med litiums tredje elektron?

Periodiska 
systemet

1. Vilken färg har du målat fosfor i?
2. Den vanliga versionen [isotopen], 
kan man se det där uppe [avser 
masstal i periodiska systemet]?
3. Vilket [atom]nummer har det då 
[avser syre]?

Sture är noga med att ange att atommodell var en modell och använder Glo-
ben som en liknelse för att jämföra storlek och avstånd (se exemplet nedan). 
Så även om dessa frågor inte explicit handlar om kemi, har dessa frågor 
räknats in i kategorin atommodeller eftersom de används för att förtydliga 
Bohrs atommodell. Sture ger ingen inramning till sina frågor till eleverna 
utan frågorna dyker upp utifrån vad som verkar vara en inre logik som är 
tydlig för honom. Detta resulterar i att eleverna inte riktigt förstår vad han 
är ute efter: 

Sture: /…/ Det här behöver ni inte rita utan vi bara kladdar lite OK. Så, Sam 
har du varit i Globen? 
Elev: Ja.
Sture: Är det stort eller? 
Elev: Ja.
Sture: Det är rätt stort där emellan. Jag vet faktiskt inte hur stort men det är 
himla stort. Man får rum med hästar och grejer och hockey och allt möjligt. 
Nu tänker vi så här att vi hänger upp en fotboll i storlek fem så här, OK. Va? 
/…/ Vad fanns det här ute då? Simon? 
Elev: Sittplatser.
Sture: Jaha. Jättebra är det hästhoppning då är dom här långt bort och är det 
hockey då är det långt fram. I vårt lilla exempel? Staffan hjälp han? 
Elev: [ohörbart]
Sture: Nej. Ärta var det ju. En liten grön ärta. Kom du ihåg det här Stig? 
Elev: Ja.
Sture: Jättebra. Allt det här [läraren ritar på tavlan] eller motsvarande är ju 
alltså..
Elev: Tomrum. 
Sture: Tomrum. Faktiskt. Eller både ja och nej oftast tomrum. Beror på hur 
man definierar elektronbanor och så’nt men typ tomrum. Det är väl spän-
nande.
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I det finlandssvenska klassrummet ställdes det ganska få frågor till eleverna 
under lektion 1. De frågor som ställdes fokuserade framförallt vad som utgör 
ett grundämne (5 frågor), elementarpartiklarna (7 frågor) samt atommodel-
ler/elektronkonfiguration (5 frågor). Fredrika är, till skillnad mot Sture, noga 
med att rama in frågorna genom att själv föreläsa och skriva på tavlan. Det 
saknas frågor till eleverna kring kemiskt formelspråk och periodiska systemet 
i detta klassrum. Kemiinnehållet som görs tillgängligt under denna lektion 
i form av små föreläsningar innehåller dock periodiska systemet och hur 
ordningstal (atomnummer) ska förstås. 

Fredrika: Det finns inte en stor atom och en liten atom, vissa har 20 protoner 
och vissa har 2 protoner utan har vi en ren järnklump och järn är ett grund-
ämne så betyder det att i den klumpen finns det inte någonting annat än 
järnatomer, varenda atom har samma antal protoner. Och nu är jag tillbaka 
till det vi talade om att om man ser en atom och undrar vilket ämne det är så 
då räknar man hur många protoner det finns där därför att är det t.ex. 6 pro-
toner så hör det hemma i kol. Då måste det vara kol, det kan inte vara något 
annat, därför alla atomer som har 6 protoner är kol. Och tvärtom, har man 
kol och börjar undersöka vad det är för atomer i så ser man att alla atomer 
där innehåller 6 protoner. Det hör liksom ihop. Så kännetecknet för en atom 
[läraren gör en kort paus] det är att alla har samma antal protoner och det där 
talet den där siffran som t.ex. för kol så är det nummer 6 och det kallar man 
för ordningstal och den där väteatomen den har ju en enda proton så då har 
väte tal 1. Så alla grundämnen, alla såna ämnen som är helt igenom likadana 
har bara en typ av atomer och har ett eget nummer och det numret är ord-
ningstal och det talet berättar hur många protoner det finns i den atomen. 
Allt det där hänger ihop.

Fredrika föreläser och går igenom mycket noga hur man benämner samt 
ritar elementarpartiklarna med olika färger. Atommodeller och placering 
av elektroner i olika skal upptar också en stor del av lektionstiden. Fredrika 
är liksom Sture också noga med att förklara att detta är förenklade modeller. 
Hon liknar atommodellen med ett äpple – men inte heller hon följer upp hur 
eleverna tolkar denna liknelse av atommodellen. 

Fredrika: Nu kan vi ju komma överens om att [ohörbart] men det ska ni ha 
klart för er att i verkligheten så ser man det inte så där med blotta ögat så är det 
inte röda bollar med plustecken på eller någonting för att det här är ju för att 
det ska vara enklare att förklara och rita bilder för att visa hur en atom skiljer 
sig från en annan så har man skapat de här förenklade modellerna.

Fredrika: Om ni har svårt att förstå vad det här med kärnan är eller vad man menar 
med det, så är det alltså mitt inne i som man kan komma. Så tänker man på ett äpple 
så är det som kärnhuset därinne. Där finns protonerna och neutronerna. Medan 
elektronerna de snurrar runt omkring. Ibland säger man bara att det är ett moln där 
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runt omkring [läraren visar med händerna] och ibland talar man mer om skal och det 
ska vi också göra idag vi med. Som första förklaring kan vi säga elektronmolnet är så 
här runt omkring. [Läraren skriver i elektronmolnet]. Man brukar säga så.

Tabell 4. Frågornas kemiinnehåll under lektion 4 i Stures (svenskt klassrum) och 
Fredrikas (finlandssvenskt klassrum).

Frågornas 
kemiinne-
håll

Exempel på frågor från lektion 
4, Sture

Exempel på frågor från lektion 4, 
Fredrika

Fysikaliska 
egenska-
per 

1. Vad är det nu som skiljer en metall 
från en icke-metall då? Ni har ju lärt 
er att det finns metaller här i världen, 
järn till exempel. Vad är det här? 
[läraren slår på ett stålföremål]
2. Varför gör man inte [bilar] av guld 
då? 

– – –

Grund-
ämnen/
isotoper

1. Olika varianter på samma 
grundämne det var ju... Sven? 

– – –

Elemen-
tarpartik-
lar

1. Vad är en kärnpartikel? 1. Och vi hittar det där så då kan vi ju 
säga några saker till för vi vet ju nu vad 
det beror på att de har placerat det där 
just så vad kan ni säga då hur atomerna 
ser ut i litium. Någonting? 
2. Och var hittar vi i en fosforatom? 
3. Femton protoner och….?

Atom-
modell/ 
elektron-
konfigu-
ration

1. Sixten, rita en natriumatom. Hur 
gör man det då? Fort. 
2. Och så skall jag lägga till elektron-
erna. Då är det är fortfarande så att 
det finns två i det första, eller hur? 
Svante, i andra finns det...? 
3. Å i det tredje, Stefan?

1.Då skulle ni rita en aluminiumatom och 
det står att aluminium har 13 protoner i 
kärnan så, är det någon som vill komma 
upp och rita?
2. Elektroner, och hur har de där elektron-
erna placerat sig? Var finns de?
3. Femton elektroner. Hur många skal? 
Alltså hur många banor? 

Periodiska 
systemet

1. Som sitter? [avser placering av 
ädelgaser i periodiska systemet]? 
2. Jaha vad är ett atomnummer då, 
Sam?
3. /…/ och masstalet slutligen då 
Susanna. Kan du svara på frågan vad 
masstal är?

1. Vad baserar sig indelningen av 
grundämnena i grundämnenas peri-
odiska system på?
2. Vad har alla ämnen inom samma 
huvudgrupp gemensamt?
3. Vilket ämne är det då till att börja 
med? Om vi har ordningstalet tre, Iris?

Oktett 1. Vilka ämnen har redan nått 
Nirvana?
2. Hur märks det Sven [att de uppnått 
oktett]?
3. Hur ska dom blir fulla och glada 
som vi uttrycker det?

1. Åttonde [gruppen] ja, och vad var det 
för speciellt, varför var de så nöjda? 
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Jon-
bildning

1. Obalans, ja men om dom blir av 
med en, två, eller tre eller vad det nu 
är, vad händer då, men vad händer 
kemiskt? 
2. Tack vare att den är elektropositiv 
så bildar den…?
3. Vet ni vilken atom som är värst av 
alla, den värsta elektrontjuven som 
finns? Den mest reaktiva alltså det 
ämne som allra, allra helst vill reagera 
med andra?

1. Om det är en enda ensam där. Vad 
skulle hända om de skulle ge sig av med 
den? 
2. Sex yttre elektroner. Vad skulle de vilja 
ha?
3. Medan om vi tar de här som är i grupp 
nummer 14, som har fyra yttre elektron-
er, vad måste de göra för att få oktett? 
Om de har fyra elektroner i yttersta 
skalet, hur långt ifrån fullkomliga är de 
då? Vad måste de?

Vardags-
anknyt-
ning

1. Var känner ni igen fluor från Siv? 
2. Är det ren fluor i tandkrämen då? 
3. Varför ska man ha fluor i tand-
krämen då? Sten? Vet du? 

– – –

Under lektion 4 ställs 31 frågor i det svenska klassrummet och 26 frågor i det 
finlandssvenska. I båda klassrummen ställs frågor kring hur man placerar 
ut elektroner i olika skal runt om atomkärnan. Detta förväntas vara känt av 
eleverna. Detta tydliggörs i det svenska klassrummet genom uppmaning av 
läraren att detta ska gå ”fort”. I det finlandssvenska klassrummet ombeds 
en elev att gå fram och rita på tavlan. I det finlandssvenska klassrummet 
dominerar frågor som berör periodiska systemet (15 frågor). Dessa frågor 
handlar om avläsning av grupper och perioder i periodiska systemet. I det 
svenska klassrummet dominerar frågor som berör bildning av joner. Här 
introduceras termerna elektropositiv och elektronegativ. Oktettregel tas upp 
i båda klassrummen som en drivkraft för att förklara bildning av positiva 
och negativa joner. Ett område som enbart förekommer i det svenska klass-
rummet är koppling till vardagliga sammanhang. Här vill läraren att de ska 
relatera till var de hört talas om ämnet fluor.

Vilket kemikunnande efterfrågas?
Vad är det eleverna förväntas göra med innehållet? För att belysa vilka svar 
som kvalificerar som korrekta svar i respektive klassrum och vad eleverna 
uppmanas att göra har vi försökt att fånga det kemikunnande som elevernas 
svar ger uttryck för. I tabell 5, nedan visas att det kemikunnande som kom-
mer till uttryck under lektion 1 skiljer sig åt mellan de två klassrummen. I det 
finlandssvenska klassrummet var det enbart ett kemikunnande som krävde 
att eleverna skulle ange namn eller laddning och storlek som efterfrågades. 
Elevernas svar var ofta korta, endast 2-3 ord. I det svenska klassrummet 
var det ett bredare kemikunnande som avkrävdes eleverna. Läraren efter-
frågade att eleverna skulle läsa av siffror från periodiska systemet, illustrera 
elektronfördelning, tolka och förklara samband. Eleverna gav dock, liksom i 
det finlandssvenska klassrummet, korta svar på lärarens frågor. 
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Under lektion 4 efterfrågades ett bredare kemikunnande även i det fin-
landssvenska klassrummet. Förutom att ange och namnge skulle eleverna 
också läsa av, illustrera samt tolka och förklara. Många frågor handlade om 
att kunna ange rätt period och grupp för ett givet grundämne men också att 
kunna tolka och förklara utifrån detta ett ämnes egenskaper.

Tabell 5. Kemikunnande.

Stures klassrum, 
lektion 1

Fredrikas klass-
rum, lektion 1

Stures klassrum, 
lektion 4

Fredrikas klass-
rum, lektion 4

Ange och  
namnge

Ange och  
namnge

Ange och  
namnge

Ange och  
namnge

Läsa av – – – – – – Läsa av

Illustrera – – – Illustrera Illustrera

Tolka och förklara – – – Förklara Tolka och förklara

– – – – – – Relatera till 
vardag

– – –

Dessa fem aspekter av kemikunnande belyses i det följande genom exempel 
från de två klassrummen.

Ange och namnge 

Lektion 1 inleddes i Stures klassrum med ett resonemang om grundämnen 
är metaller/icke metaller, fasta ämnen eller gaser. Eleverna ska kunna ange 
detta samt den kemiska beteckningen för ämnet.

Sture: Vilka är gaser, vilka är fasta ämnen, vilka är metaller? Vi tjuvstartade 
lite. Jag säger t.ex. järn Stefan vad säger du då? 
Elev: En fast metall.
Sture: Som betecknas? 
Elev: F e

Eleverna ska också kunna namnge elementarpartiklarna. 

Sture: /…/Men om man ska skära upp en atom och kolla läget lite. Vad hittar 
vi där, Sune? 
Elev: Jag vet inte.
Sture: Har du ingen aning? Har du aldrig sett på TV? Näe, aldrig. Aldrig ätit 
godis heller. Näe, Stig? 
Elev: Elektroner, protoner och neutroner.
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Det kunnande som dominerar under lektion 4 är att snabbt kunna svara 
på genomgång av frågor som läraren tidigare delat ut. Sture kallar ibland 
dessa frågor för ”idiotfrågor”. Elevernas kunnande visas genom att ange hur 
joner bildas, namnge elementarpartiklar eller ange kemiska egenskaper hos 
ädelgaser.

Ex. 1.
Sture: Nian [avser fråga nummer nio], det är liksom samma fråga men nu flyt-
tar vi istället till höger, till dom som kommer att kallas icke-metaller,  Susanna, 
hur gör dom då?
Elev: Dom vill ha.
Sture: Dom vill ha…. 
Elev: Valenselektroner.
Sture: Absolut. Hur många tar dom upp då? En, två tre? Vad säger du? Vad 
tror du?
Elev: Två (?)
Sture: Beror inte det på vilken det är? 
Elev: Jo.
Sture: Jo det är klart. Så många som dom saknar helt enkelt.
Ex 2. 
Sture: Tian [avser fråga nummer tio]. Vad är en kärnpartikel, det här är idiot-
frågor vi jobbar på. Siri? 
Elev: Neutroner och protoner.
Ex. 3. 
Sture: Vilka ämnen har redan nått Nirvana? Staffan? 
Elev: Ädelgaserna.
Sture: Bra. Som sitter? 
Elev: Till höger.
Sture: Ta i lite. Till höger längst bort till höger. [Läraren skriver på tavlan]. 

Fredrika ställde oftast slutna frågor under lektion 1, dvs. frågor som har ett 
givet rätt svar. Eleverna kunnande syns i att de kan namnge elementarpar-
tiklarna.

Fredrika: Är det någon som minns vad de där delarna inne i atomen heter? 
Det behöver inte veta exakt vad det var, bara namnet på någon. 
Elev: [ohörbart]
Fredrika: Protoner och neutroner och så fanns det en till, Isabelle ?
Elev: Elektroner.
Fredrika: Elektroner, ja, det var de där tre [Läraren visar med händerna].
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Eleverna ska också ange laddning och storlek. I exemplet nedan bekräftar 
Fredrika ”elektrisk laddning” och förtydligar sedan att protonerna är positivt 
laddade. 

Fredrika: Och vad betyder det där plusset? Vad är det som är med det? 
Elev: [ohörbart] …laddning.
Fredrika: Just det, en elektrisk laddning [ohörbart] och den är positivt laddad. 
Protoner är alltid positivt laddade. 

Fredrika ger i nästa exempel en stunds betänketid vilket signalerar att elever-
na ska tänka till för att försöka komma ihåg hur det var. Hon ger sedan tydlig 
vägvisning för att få rätt svar dvs. att protoner och neutroner är ungefär lika 
stora.

Fredrika: Neutronerna då? Har ni något minne av storleken på det här? Jäm-
fört med protonerna? [Läraren ger lite betänketid men det är alldeles tyst i 
klassen]
Elev: Protonerna är störst.
Fredrika: De hör till de största men det finns en av de andra två som är samma 
storlek. Vilken av dem hade det? 
Flera elever: [ohörbart mummel]
Fredrika: Ja, det är neutronerna det ja. 

Eleverna får också frågor kring atomens historik. Även här ges en kort be-
tänketid men då ingen elev räcker upp handen ger Fredrika namnet själv. 
Betänketiden signalerar alltså inte att mer utförliga resonerande svar avkrävs 
eleverna utan även här är det korta memorerbara svar som efterfrågas. 

Fredrika: Vad grundämnena är och för att komma dit och förklara alla kän-
netecken för ett grundämne och hur man skiljer det från ett annat å så där, 
måste vi gå in på de minsta beståndsdelarna och om ni minns från ifjol så var 
det en gammal grek en gång som hade [ohörbart]. Är det någon som minns 
vad greken hette?
Elev: Atomos.
Fredrika: Ja ja det var han som döpte den här delen till atomos, atomer, men 
vad hette gubben? Han hette [betänketid] Demokritos. Han döpte atomen 
men vad betyder atom? 
Elev: Odelbar.
Fredrika: Precis.

Fredrika ger i nästa exempel tydlig vägvisning ”…väte har en enda proton och 
en enda elektron…”, för att sedan ställa frågan om hur många elektroner det 
finns på atomskalet. Vi ställer oss frågan huruvida eleverna blev tysta för att 
de inte förstod vad som avsågs då svaret var givet i lärarens fråga.
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Fredrika: Så nu vet ni det att väte har en enda proton och en enda elektron så 
hur många elektroner finns det på vätes atomskal? [alla är tysta]
Elev: En.
Fredrika: En. Hur många elektroner finns det på [ohörbart] då den har bara 
två elektroner?
Elev: Två. 
Fredrika: Två. Då är det första skalet fyllt, så vad händer med litiums tredje 
elektron? 
Elev: På nästa skal.
Fredrika: På nästa skal och där är den ensam.

Det kemikunnande som läraren efterfrågar handlar i stor utsträckning om 
att eleverna kortfattat, oftast med ett enstaka ord, ska ange eller namnge en 
elementarpartikel, dess laddning etc. De ges inte möjlighet att förklara eller 
på andra sätt reda ut eller föra längre resonemang. 

Under lektion 4 går läraren igenom frågor i läroboken som eleverna haft 
som läxa. Även här finns det ett korrekt svar som läraren efterfrågar. Utifrån 
frågornas innehållsliga fokus och formen på de förväntade svaren framstår 
det som ett viktigt kemikunnande att alla elever kan ange vad perioder och 
grupper är.

Fredrika: Nå, frågan nummer två då. Vad har alla ämnen inom samma hu-
vudgrupp gemensamt? Ingalill? 
Elev: De har lika många yttre elektroner
Fredrika: Precis, så alla inom en och samma grupp t.ex. här nu då, alla i ettan 
har en enda ytterelektron, och alla i andra gruppen har två yttre elektroner 
så lika många yttre elektroner inom en huvudgrupp. Och så motsvarande 
fråga, vad har de som är i samma period, en så’n där liggande rad, vad har de 
gemensamt. Ingeborg?
Elev: [ohörbart] lika många banor…
Fredrika: Precis så. Det finns lika många banor runt omkring kärnan i alla 
ämnen som finns inom en och samma rad sådär, period. Så alla de här har 
lika många skal, de har fyra skal, ända dit.

Läsa av

Under den svenska introduktionslektionen så efterfrågar Sture även ett kemi-
kunnande som handlar om att läsa av rätt siffra från periodiska systemet. 

Sture: Det är varianter av samma grundämne som väger lite olika mycket 
kan man säga. Det blir lite mycket rita så här i början vi ska inte rita så himla 
mycket sen för det blir så stort men. Vi ska kosta på oss faktiskt att göra he-
lium också. Helium. Om man nu vill veta, Sebastian, hur många neutroner 
nå’nting innehåller, vanligtvis alltså. Den vanliga versionen, kan man se det 
där uppe? 
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Elev: Kan man säkert.
Sture: Får se om det står på era [avser periodiska systemet]. Näe, det gör det 
inte. Ser ni det, nä det gör ni ju inte. Samuel ser, det som står med rött här. 
Ser du? 
Elev: 4,00269
Sture: 4,00260. Det är medelvärdet av tyngden.

Under lektion 4 i Fredrikas klassrum så tränar de mycket på att läsa av pe-
rioder och grupper från periodiska systemet. 

Fredrika: Vilka alla grundämnen har lika många yttre elektroner som magne-
sium. Då gäller det att hitta magnesium. Och där är magnesium. Så vilka alla 
ämnen har lika många yttre elektroner som det? Ingmar?
Elev: [ohörbart]… natrium.
Fredrika: Då gick du till sidan. Och då har du ett så’nt ämne som har lika 
många skal, men om det var yttre elektroner så var det den här leden du skulle 
gå på. Så då passar inte natrium in där. 
Elev: [ohörbart]… magnesium.
Fredrika: Nej, det är ju redan nämnt det, så det är alla de där andra som jag 
vill ha.
Elev: [ohörbart]
Fredrika: Ja, vilka har lika många elektroner i det yttersta skalet som magne-
sium? Ivan?
Elev: Ca ...
Fredrika: Ja precis, det är alla som är i den här huvudgruppen beryllium, 
kalcium och vad är nu det där nu då? Strontium kanske, barium och radium 
eller ja, nå’t. Huvudsaken ni vet att man måste kolla i tabellen sen om man 
inte vet vad de där förkortningarna alla är. Men alla som var i samma grupp 
där ska vara med.

Illustrera 

I följande exempel, från lektion 1 i Stures klassrum, så blir det tydligt att 
eleverna inte bara ska kunna namnge elementarpartiklarna utan också ange 
laddning samt illustrera hur de är placerade dvs. rita protoner och neutroner 
i atomkärnan och elektronerna i skal runt omkring. 

Sture: /…/ Vad har jag ritat här? [Läraren pekar på atomkärnan.]
Elev: [ohörbart]
Sture: Nej, här. [Läraren pekar på atomkärnan]
Elev: Proton. 
Sture: Bra. [Läraren skriver ”proton +” på tavlan]. Proton som alltid är? 
Elev: Plus. 
Sture: Plus. Det hör man ju, p och p plus och proton det hör ihop. Vi kan 
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göra en så’n här variant så vi får med den här också. När man ritar som en 
tom då? Svante?
Elev: Vet inte. 
Sture: Vad kan det va?
Elev: Neutron.
Sture: Hör man det på namnet kanske? Neutron, neutral, neutrum eller? [Lä-
raren skriver ”neutron 0” på tavlan]. Har ingen laddning alls. Kan man ju 
undra vad är dom bra för då? Jo, dom tillför massa. Faktiskt. Dom väger lika 
mycket som en proton. Dom har absolut ingen laddning. OK. Atomer är alltid 
elektriskt neutrala. Stellan. Det betyder att finns det ett plus så måste det finnas 
nå’nstans också ett minus. Inte tre minus, inte två minus, inte noll minus utan 
ett minus. Var hittar vi det? Susanna? 
Elev: Det är väl runt kärnan?
Sture: Vad kallar vi den där lilla? Jag har ju ritat den. Vad heter det? 
Elev: Elektron.
Sture: Perfekt. [Läraren skriver ”elektron-” på tavlan]. Nu har vi ritat den allra, 
allra enklaste atomen som finns i princip. Vi kan till och med göra den ännu 
enklare om vi tar bort neutronen och alltså bara har en proton och en elektron. 
Det är det simplaste som finns i atomernas värld. Det är väte.

Under lektion 4 så förväntas eleverna väl känna till hur man ska placera ut 
elektronerna. Sture uppmanar eleven till att svara ”fort”. Det kemikunnande 
som står i fokus är att kunna illustrera hur elektronerna ska placeras ut på 
ett korrekt sätt runt om atomkärnan.

Sture: Sixten, rita en natriumatom. 
Elev: Ja. 
Sture: Har du gjort det? 
Elev: Ja.
Sture: Hur gör man det då? Fort.
Elev: Elva plus.
Sture: Elva plus [Läraren ritar på tavlan] 
Elev: Sen ska det vara en så’n här grej utanför, tvåa, åtta, ett.
Sture: Åtta och ett. [Läraren ritar]. Så där håller ni med?
Elev: Ja.

Även i det finlandssvenska klassrummet så tränar de på att illustrera elek-
tronkonfigurationen. Här får en elev komma fram och rita på tavlan under 
lektion 4. 

Fredrika: Då skulle ni rita en aluminiumatom och det står att aluminium har 
13 protoner i kärnan så, är det någon som vill komma upp och rita? 
Fredrika: Ivan vill. Varsågod. Du kan få låna min alldeles speciella lilla krita 
och så har jag knyckt en röd krita med mig idag ifall jag behöver. Du behöver 
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inte rita ut kärnan så där i detalj utan det är ju de där elektronerna runt om-
kring som intresserar. /…/
Elev: Det ska vara 13 stycken.
Fredrika: Ja, allt som allt. [Eleven ritar på tavlan].
Fredrika. Ja. bra. En liten kärna skall vi väl, måste väl in dit men, sen kom 
två på första skalet, det ryms inte mer än två där, åtta på det andra, lite små 
sådär, så att det blir lite tydligare men det var nog rätt, och har man två där 
och åtta där så är man uppe i tio så är det tre till som man måste ha på det 
yttersta, sådär fördelar de sig i aluminium, alldeles rätt. Frågor, eller hade ni 
ritat ungefär samma?

Tolka och förklara

När Sture går igenom hur elektroner ska placeras runt om elektronkärnan un-
der lektion 1 så ger han en tydlig hänvisning till periodiska systemet. Eleverna 
får härmed möjlighet att använda periodiska systemet som ett verktyg för att 
tolka siffrorna och förklara relationen mellan perioder i periodiska systemet 
och ringar eller skal i den ritade atommodellen. 

Sture: Här sitter en och så är det bara en till på den här första raden eller 
perioden som det heter. Vad kan det betyda? 
Elev: [ohörbart]
Sture: Va? 
Elev: Ring.
Sture: Ring? Jaha, det skulle bara få plats en, två i första ringen. Är det så? 
Elev: Ja.
Sture: Ja precis så är det. Nu ritar vi.

Sture fortsätter sitt resonemang om placering av elektroner och hur man kan 
ha hjälp av periodiska systemet för detta. Sture inleder med en öppen fråga om 
hur de ska placera ut den tredje elektronen i modellen. Sedan ger han en tydlig 
vägledning att titta i periodiska systemet, ”det står en tvåa där, undrar vad det 
betyder” (läraren avser period två i periodiska systemet). 

Sture: Den tredje då Sixten? 
Elev: [ohörbart]
Sture: Hö, hö, hö säger han där framme. Glad pojke. Sixten vad gör vi av den 
tredje? 
Elev: Mellan dom där.
Sture: Mellan?
Elev: Nä, jag vet inte riktigt. 
Sture: Kolla här. En, två, när jag ska börja med den tredje får vi hoppa dit. Det 
står en tvåa där [läraren pekar på period två i periodiska systemet], undrar 
vad det betyder? 
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Elev: Två ringar.
Sture: Två ringar säger du. Det har jag aldrig hört faktiskt det där med ringar. 
Inte så tokigt, Sixten. Vi gör en ny ring. Så. [Läraren ritar på tavlan]. Eftersom 
jag eller ni snarare har gått sju och ett halvt år i skolan så vet ju ni att två plus 
ett är banne mig? Samuel?
Elev: Tre.
Sture: Tre. Precis. Två elektroner i en ring eller skal brukar man säga skriver 
det här elektronskal, två stycken i det innersta och en elektron i ett något mer 
yttre skal.

Även i Fredrikas klassrum under lektion 4 så används periodiska systemet 
som ett verktyg för att tolka och förklara vilka ämnen det är samt hur många 
valenselektroner och skal det finns. 

Ex. 1.
Fredrika: Vilket ämne är det då till att börja med? Om vi har ordningstalet 
tre, Iris? 
Elev: Litium.
Fredrika: Litium. Och vi hittar det där så då kan vi ju säga några saker till för 
vi vet ju nu vad det beror på att de har placerat det där just så. Vad kan ni säga 
då hur atomerna ser ut i litium? Någonting? Ingvar? 
Elev: Tre protoner.
Fredrika: Tre protoner och då finns det också tre, vad då? Inge? 
Elev: [ohörbart]… elektroner.
Fredrika: Elektroner, och hur har de där elektronerna placerat sig? Var finns 
de? Och då har ni hjälp av ni behöver inte tänka ut det helt från början utan 
ni har hjälp av de här [läraren pekar på periodiska systemet], Ingvar? 
Elev: [ohörbart] skal…
Fredrika: Ja, det är två skal allt som allt. Det första är fullt med två i och på 
den andra så finns det en på för att det är två skal, andra perioden. Det är 
första gruppen så då finns det en yttre elektron. Ja på det viset. Behöver jag 
upprepa någonting om ni vill skriva tydligare det ni hade eller inte hade? 
Hann ni med?
Elev: [ohörbart]
Fredrika: Alltså, tre protoner, tre elektroner, två skal, en yttre elektron, det är 
det ungefär man har. Man kan ju gå in på vilka detaljer som helst. Två skal, 
en yttre elektron.

Ex. 2. 
Fredrika: Men vad var det nu igen med atomens byggnad som de där hade 
gemensamt, alla de där i grupp nummer ett? Ingvar?
Elev: [ohörbart]
Fredrika: Och hur många? 
Elev: En.
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Fredrika: En. Alla de där har alla en yttre elektron och minns ni att jag sa att en 
av de här grupperna, en av alla de här är jättenöjda, de vill aldrig reagera med 
något för de är fullkomliga, de är ädla. Ädelgaserna. Vilken grupp är de?
Elev: Åtta.
Fredrika: Åttonde ja, och vad var det för speciellt, varför var de så nöjda? 
Ida?
Elev: [ohörbart] … skal.
Fredrika: Just det. Yttersta skalet är fullt och det är någonting som alla atomer 
strävar till. Det kallar man för oktettregeln.

Sture introducerar två nya termer; elektronegativ och elektropositiv, under 
lektion 4. Han relaterar elektronegativa ämnen till icke-metaller och elektro-
positiva ämnen till metaller. Han förefaller eftersträva att eleverna inte enbart 
ska säga rätt ord på rätt plats utan försöker också problematisera termerna 
för att eleverna ska kunna förklara varför vissa ämnen blir negativa joner och 
andra positiva joner. 

Sture: Sonny varför är klor så himla bra exempel på en icke-metall? 
Elev: Den är elektronegativ.
Sture: Jaa! Ja, bra, jag blir så glad. [Läraren skriver och läser samtidigt]: ”Icke-
metaller tar upp valenselektroner och bildar negativa joner. De är elektrone-
gativa”.
Sture: /…/ Då ställer vi frågan igen: Vad är utmärkande för metaller? Stefan? 
Elev: Alltså [fråga] nitton?
Sture: Nej, vad är utmärkande för en metall?
Elev: Elektropositiva.
Sture: De är elektropositiva. /…/ Vad betyder elektropositiv då? /…/
Elev: Atomen är positiv alltså den har blivit elektropositiv.
Sture: Nej, nej, nej den är elektropositiv.
Elev: Ja.
Sture: Alltid. Tack vare att den är elektropositiv så bildar den...?
Elev: Positiva joner.
Sture: Bra. /…/
Sture: Vet ni vilken atom som är värst av alla, den värsta elektrontjuven som 
finns? Den mest reaktiva alltså det ämne som allra, allra helst vill reagera 
med andra? 

Läraren avslutar resonemanget om elektronegativa/elektropositiva ämnen 
genom att fråga efter det mest elektronegativa ämnet som finns. Detta är 
inget eleverna förväntas kunna utan istället tar olika gissningar kring olika 
grundämnen vid. Till sist gissar någon elev rätt och säger ”fluor”. 
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Relatera till vardag

Sture ställer också frågor för att knyta kemiinnehållet till mer vardagliga 
sammanhang. Här förväntas elever kunna koppla ihop kemiska ämnen med 
vardagliga situationer. 

Sture: Var känner ni igen fluor från Siv? 
Elev: Badhuset.
Sture: Förlåt? Badhuset?
Elev: Jaa.
Sture: Det hoppas jag verkligen inte.
Elever: [skrattar].
Sture: Jag har i och för sig inte varit /…/ och badat i badhuset på länge där du 
bor men jag trodde dom hade stängt där faktiskt. 
Elev: Det har dom.
Sture: Ja det tror jag det om dom har fluor i vattnet.
Elever: [skrattar] 
Sture: Nä.
Elev: Tandkräm.
Sture: Ja. Jag tror du tänker på klor kanske om du tänker på klorerade bas-
sänger.

Feedback
Hur värderar läraren elevernas svar? Hur ges respons till eleverna vid rätt/fel 
svar? Sture är noga med att ange vad som är ett rätt svar genom att bekräf-
tande säga: ”Ja precis så är det” eller ”Precis”. Sture ställer många följdfrågor 
till eleverna som man kan beskriva som feedback eller respons för att få 
eleverna att ytterligare förklara eller reda ut hur de tänker för att kunna svara 
på frågan. Detta kan också vara ett sätt för andra elever att få syn på hur man 
kan tänka för att fatt i rätt svar. Vissa frågor är korta: ”Visste du det innan?”, 
”Gissade du?” och kräver egentligen inget svar utan läraren fortsätter med 
sin planerade genomgång. Andra frågor är mer utredande till sin karaktär. 
Totalt ställer Sture 13 frågor under lektion 1 som kan förstås som personliga 
uppföljningsfrågor. 

I det första exemplet så efterfrågar Sture hur man kan läsa av aggrega-
tionstillstånd på grundämnen från periodiska systemet. I deras periodiska 
system så är detta indikerat med olika färger vilket framkommer i deras 
resonemang. 

Ex. 1.
Sture: Är den fast, flytande fosforn? 
Elev: Fast.
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Sture: Hur vet du det? 
Elev: För att det är fosfor.
Sture: Hur vet du om du tittar i periodiska systemet? 
Elev: För att det ligger där, nej men, så’n färg.
Sture: Så’n färg? Sch, den har så’n färg. Vilken färg har du målat fosfor i? 
Elev: Jag har målat den i typ grått. 
Sture: Grå, jaha, perfekt.

I följande exempel så ger Sture en tydlig indikation på att han fått fel svar 
(molekyler) på sin fråga om vad man bygger atomer av. Därefter vill Sture 
veta hur det kommer sig att en elev kan men inte en annan. Detta resonemang 
leder dock inte fram till någon substantiell information kring kemi.

Ex. 2.
Sture: OK Staffan du är en klok man, har du nån som helst aning om vad man 
bygger atomer av? 
Elev: Molekyler.
Sture: Det var ungefär som att säga att man bygger en Volvo av, av…
Elev: En Saab?
Sture: Nä, fel, man bygger däck av en Volvo, nej det gör man ju inte. Sätter 
man ihop atomer får man molekyler. Men om man ska skära upp en atom och 
kolla läget lite. Vad hittar vi där, Sune? 
Elev: Jag vet inte.
Sture: Har du ingen aning? Har du aldrig sett på TV? Näe, aldrig. Aldrig ätit 
godis heller. Näe, Stig? 
Elev: Elektroner, protoner och neutroner.
Sture: Wow, varför kunde du det här och inte han? 
Elev: Har ingen aning, annan klass…
Sture: Har du gått i fel klass? 
Elev: Ja.

Genom sin respons efterfrågar Sture att eleverna ska reda ut hur de vet det 
de vet. Han ger vägvisning om att informationen finns i periodiska systemet. 
Men inte heller i detta exempel så leder Stures följdfrågor till att eleverna 
utvecklar sitt kemiska resonemang. 

Ex. 3.
Sture: Kan du rita en väte? 
Elev: [ohörbart]
Sture: Tittar han upp där – det tycker jag är bra [avser periodiska systemet]. 
Varför tittar han där, Sonny? 
Elev: Det är en [ohörbart] proton…
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Sture: Hur vet han det? Sven hur visste du det? 
Elev: Visste vad då?
Sture: Att det fanns en proton.
Elev: Ingen aning.
Sture: Sofie? Hur visste han det? 
Elev: Men det är väl, nä jag vet inte.

Även under lektion 4 så förekommer feedback i Stures undervisning som 
fokuserar mer på eleverna än på själva kemin.

Sture: Dom här ämnena som står till vänster nu, som kommer att kallas för me-
taller så småningom, hur ska dom blir fulla och glada som vi uttrycker det? 
Elev: Dom får valenselektroner.
Sture: Lät det där påläst? 
Elev: Vad sa han?
Sture: Vad han sa? Han sa “dom får valenselektroner” sa han. 
Elev: Bu.
Sture: Buuu, Stig. Sven? 
Elev: Dom blir av med dom.
Sture: För att...
Elev: ... det är obalanserat.

I nästa exempel från lektion 1 blir det dock tydligt att Sture får fatt i att en 
del av eleverna tror att alla elektronskal rymmer två elektroner. Genom att 
uppmärksamma olika ståndpunkter för hur många elektronskal som finns 
runt om syre (fyra skal, fem skal) modifierar Sture sin undervisning genom 
att ytterligare förtydliga och förklara hur man kan tänka kring antal elektron-
skal och antal elektroner i varje skal. 

Sture: OK syre är ju ett tämligen vanligt ämne. Vilket nummer har det då? Ni 
kan titta där. Ni har ju egna [periodiska system] ni kan titta i. Om ni vill om 
ni ser lite dåligt och inte vill ha glasögon. Susanna?
Elev: Åtta.
Sture: Åtta. Jag ska skriva här [ohörbart] kanske. Okidoki. Vad ska jag skriva 
i kärnan? Sandra? Sandra, Sandra, Sandra...
Elev: Jag vet inte.
Sture: Sandra vad ska jag skriva? [ohörbart]. Bra. Då är atomkärnan på plats. 
Stina? Vad saknas?
Elev: Elektroner.
Sture: Hur många?
Elev: Två?
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Sture: Två? Ja i första lilla skalet får det plats två men hur många ska det vara 
totalt?
Elev: [ohörbart]
Sture: Vet inte. Det ska alltid vara lika många. Så skriver jag åtta protoner så 
säger du? Åtta elektroner alla säger det utom Susanna som säger sju. Då har 
Susanna fel. 
Elev: Ska vi rita fem omloppsbanor runt?
Sture: Fem? 
Elev: Nej, jag menar fyra. 
Sture: Fem? Två? Får jag tre av nån? Tre bra. Ska se. Vi är så extremt peda-
gogiska idag så vi tar två i det första i alla fall för det har vi redan kommit på 
att det finns där. Vet jag, vet jag hur många som får plats i nummer två då. 
Sven?
Elev: [ohörbart]
Sture: Vi går och tittar. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta [Läraren pekar i 
periodiska systemet]. Kan det va så?
Elev: Ja.
Sture: Ja, Susanna säger ja. Det brukar betyda att svaret ska vara nej. Men nu 
idag så var de faktiskt ja. Man kan faktiskt läsa där hur många som får plats. Nu 
förstår ju ni direkt att OK om vi kommer till natrium som man också brukar 
rita då går det åt en, två… ? 
Elev: Tre.
Sture: Tre så’na är nivåer då. OK? Hur många skal blev det Sofie? 
Elev: Två.
Sture: Två bara ja. Du försökte med fem och så ville du ha fyra?
Elev: Men jag menade fel.
Sture: Om det var två [elektroner] i varje? 
Elev: Ja
Sture: Precis. Jättebra. 

Fredrikas respons till eleverna under lektion 1 är oftast mycket kortfattat. 
”Precis” och ”Just det” används av Fredrika för att bekräfta ett korrekt svar. 
Ibland upprepar Fredrika elevernas svar för att ytterligare understryka eller 
poängtera deras svar.

Fredrika: Hur ritar man den [avser elektronen]? Hur är den jämfört med de 
här andra?
Elev: Den mindre.
Fredrika: Den är mindre. Den är mycket mindre.

Vid ett tillfälle ställde Fredrika en mer öppen fråga under lektion 1 och elev-
erna fick därmed möjlighet att fundera över neutronernas och elektronernas 
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roll. Frågan som inleder samtalet – om elektroner och neutroner har ett tal 
(jfr protonernas ordningstal) följs inte vidare upp. Eleven svarar att de är lika 
många, något som de just gått igenom vad avser elektroner och protoner. 
Fredrika ger dock en mer utförlig respons där hon resonerar om neutronerna 
och deras roll.

Fredrika: Då kan vi ju fundera då men de där andra, har de inget tal? Hur är 
det med elektroner och neutroner? Finns det någonting som påverkar det. 
Vilket ämne det är eller någonting annat?
Elev: Lika många… [ohörbart]
Fredrika: För det mesta är det ju det. Men det är ju faktiskt så att neutroner 
kan ju vara lite annorlunda. Så om man ser på den där vätebilden så är det ju 
lite märkligt där för där finns det ju ingen neutron alls. Och så ser ju faktiskt 
en normal väteatom ut, det finns ju väte som har neutroner men då får den 
en annan egenskap [ohörbart]. Men, men neutronerna är ju inte på det viset 
så viktiga.

Elevernas svar är korta men lärarens respons är mer som en utförlig genom-
gång. Det framgår tydligt genom Fredrikas vägledning att de ska titta i boken 
för att få ytterligare information om atomens uppbyggnad. 

Fredrika: Så nu har vi en liten bild av hur en atom är uppbyggd, och nu, tar det 
alltför mycket tid /…/ och det finns bra bilder i boken det är det jag har försökt 
att sammanfatta. Utan vi, vi ser i boken på sid. 97 hur de riktigt placerar sig, 
om man plockar ihop några protoner, några elektroner och några neutroner 
till en atom. Sid. 97 i den här vanliga läseboken och den kan ni ha uppslagna 
en stund framåt och så där.

Både Sture och Fredrika anger i sin feedback vad som är fel eller rätt svar. 
Sture reder dock inte ut det felaktiga svaret ”den ger väl bort en” utan anger 
istället det riktiga svaret och fokus förskjuts från antal valenselektroner till 
”världens vanligaste salt”. Fredrika är mer noggrann i sin respons för att 
förtydliga vad som är viktigt och anger hur man ska ”kolla i tabellen” (se 
exempel 2 nedan).

Ex. 1.
Sture: Näe, men du ser du här, den här har väldigt många valenselektroner.
Elev: Ja.
Sture: Sju stycken, det är max vad man kan ha. Vad händer om den här får 
en till?
Elev: Den ger väl bort en.
Sture: Nä, den blir jättestabil för då får den ett fullt yttre skal och vore det inte 
himla käckt om den här, här borta [läraren pekar på natrium] som gärna vill 
bli av med en kan dela med sig lite.
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Elev: Natriumklorid.
Sture: Ja. Det är precis det som händer det är därför man ofta har natrium 
och klor som exempel får då bildas det just natriumklorid, världens vanligaste 
salt. (lektion 4)
Ex. 2. 
Fredrika: Vilka alla grundämnen har lika många yttre elektroner som magne-
sium. Då gäller det att hitta magnesium. Och där är magnesium. Så vilka alla 
ämnen har lika många yttre elektroner som det? Ingmar?
Elev: Natrium.
Fredrika: Då gick du till sidan [i periodiska systemet]. Och då har du ett så’nt 
ämne som har lika många skal, men om det var yttre elektroner så var det den 
här leden du skulle gå på. Så då passar inte natrium in där. 
Elev: [ohörbart]… magnesium.
Fredrika: Nej, det är ju redan nämnt det, så det är alla de där andra som jag 
vill ha.
Elev: [ohörbart]
Fredrika: Ja, vilka har lika många elektroner i det yttersta skalet som magne-
sium? Ivan?
Elev: Ca.
Fredrika: Ja precis, det är alla som är i den här huvudgruppen beryllium, kal-
cium och vad är nu det där nu då? Strontium kanske, barium och [ohörbart] 
eller ja, nå’t. Huvudsaken ni vet att man måste kolla i tabellen sen om man 
inte vet vad de där förkortningarna alla är. Men alla som var i samma grupp 
där ska vara med. Och så motsvarande för fluor. Så var hittar vi fluor och vilka 
andra har lika många yttre elektroner där? Ian?
Elev: [ohörbart]
Fredrika: Just det, det var alla de här som är i de ljusbeiga kolumnen, fluor 
är det där F som är överst där, så kommer klor, brom, jod och astat. Bra så. 
(lektion 4)

När de resonerar om ädelgaser under lektion 4 kopplar en elev detta till 
ädelmetaller. Sture går dock inte vidare och modifierar sin undervisning 
utifrån denna fråga. 

Ex. 1.
Sture: Ja precis. Jag säger som Sven, dom vill inte leka med några andra atomer. 
Det är väldigt snobbiga atomer det här, dom håller sig på sin kant. 
Elev: Är det, det samma som ädelmetaller? 
Sture: Nej. Där står ädel för något helt annat fast det har med saken att göra, 
vi kommer dit sen om det är ok.

Under sekvensen där de ritar elektronfördelning så dyker det upp en fråga 
från en elev som inte riktigt förstår. Läraren ger en mer utförlig respons på 
hur man ska rita in antalet elektroner för natrium. Om denna feedback är 
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tillräcklig är svårt att veta eftersom lärarens genomgång görs i ett högt tempo. 
Det är tydligt att detta ska vara känt av eleverna sedan tidigare. 

Elev: Jag förstår inte.
Sture: Du förstår inte. Ska vi backa lite? /…/ Om vi tittar på natrium, Seth så 
hittar vi den där uppe till vänster så står det elva på den är du med på det?
Elev: Ja.
Sture: Det betyder att det finns elva protoner i kärnan. Ok. Så skriver vi bara 
elva plus istället för att rita alla dom där små som vi gjorde, ok? Så vet ju du 
att i en atom så är det lika många elektroner. Ok? I första skalet får det plats 
två, i andra åtta, två plus åtta är tio då är det en kvar. Tredje skalet innehåller 
bara en. Känns det bättre?
Elev: Nja.
Sture: Något?
Elev: Ja. 

En motsvarande situation förekommer i Fredrikas klassrum, där en elev blivit 
ombedd att rita elektronfördelning för aluminium. Även här är det svårt att 
veta om det finns övriga frågor eller om alla hängde med eftersom ingen 
svarar på Fredrikas fråga kring detta.

Elev: Det ska vara 13 stycken
Fredrika: Ja, allt som allt. [Eleven ritar på tavlan]. Ja. bra. En liten kärna skall 
vi väl, måste väl in dit men, sen kom två på första skalet, det ryms inte mer än 
två där, åtta på det andra, lite små sådär, så att det blir lite tydligare men det 
var nog rätt, och har man två där och åtta där så är man uppe i tio så är det 
tre till som man måste ha på det yttersta, sådär fördelar de sig i aluminium, 
alldeles rätt. Frågor, eller hade ni ritat ungefär samma? [tystnad].

Slutsatser och avslutande diskussion
Vilka likheter och skillnader har vi då kunnat urskilja i förhållande till vad 
som blev tillgängligt för eleverna i de båda klassrummen? I förhållande till 
den kunskap – i termer av kemiinnehåll – som efterfrågades i de båda klass-
rummen har vi konstaterat att det var mycket likt. Lärarnas totalt 131 frågor 
(83 i det svenska och 48 i det finlandssvenska klassrummet), liksom de typer 
av svar som förväntades av eleverna, bidrog till att rikta elevernas uppmärk-
samhet mot vissa aspekter av detta moment i kemiämnet. Innehållsligt visar 
näranalysen av de lektioner som utgör underlaget för vårt kapitel att atomen, 
elementarpartiklarnas namn, laddning och storlek var centralt i båda klass-
rummen. Vidare upptog atommodeller och elektronkonfiguration en stor 
del av tiden i de båda klassrummen. Även grupper och perioder i periodiska 
systemet samt ordningstal (Fi) /atomnummer (Sve) och relationen mellan 
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antal protoner och grundämne ingick. I det svenska klassrummet förkom 
förutom detta också innehåll där eleverna ska knyta kemin till vardagliga 
sammanhang. 

Vad gäller vilka slags kunnande som fokuserades i förhållande till ovan 
nämnda innehåll har vi identifierat några olikheter. Som helhet kan vi kon-
statera att eleverna i det svenska klassrummet förväntades svara på flera 
frågor (88 st) än eleverna i det finlandssvenska klassrummet (43 st). Under 
lektion 1 var skillnaderna mera framträdande än under lektion 4, både vad 
gäller frågornas antal och typer av kunnande. Medan de finlandssvenska 
eleverna enbart förväntades kunna ange och namnge under lektion 1, förvän-
tades de svenska eleverna visa ett mer varierat kunnande. Under lektion 4 
var dock dessa skillnader marginella. 

Det som karakteriserade flera av Fredrikas frågor var att hon hjälpte till 
med att rama in frågorna genom detaljerade beskrivningar som föregick 
frågan (jfr s. 252 citatet ”Det finns inte en stor atom och en liten…”). Därmed 
gav hon i flera fall en tydlig guidning till rätta svar. Öppna frågor som kan 
visa hur elever resonerar förekom däremot inte i det hennes klassrum utan 
undervisningen dominerades av att Fredrika kommunicerade sin bild. För 
att repetera eller förtydliga elektronkonfiguration så hänvisade hon explicit 
till läroboken. Den slutsats vi kan dra är att det som framstår som ett viktigt 
kemikunnande är att kunna återge fakta och att detta klassrum dominerades 
av en ämnestradition som kan beskrivas i termer av disciplinär kemi dvs. 
fokus låg på naturvetenskapliga koncept, principer och lagar (Johnstone, 
1982; Roth & Lee, 2008). Sture ställde många frågor och så gott som alla elever 
i detta klassrum fick frågan någon gång under hans lektioner. Jämfört med 
Fredrika var hans frågor ofta svagare inramade i förhållande till kemi. Istäl-
let använde han associationer till en mängd vardagliga sammanhang. Dessa 
föreföll valda i situationen men inte i förhållande till pågående undervisning, 
framstod flera av hans frågor som oklara för eleverna, en slutsats vi dragit 
utifrån hur de svarat (jfr s. 265 feedback ex 2 ”har du aldrig sett på tv…”). 
Den typ av kemikunnande som blev tillgängligt i detta klassrum är dock 
likartat som det i Fredrikas: eleverna förväntades namnge, ange samt tolka 
och förklara relationen mellan perioder och elektronkonfiguration. Trots att 
de svenska eleverna fick svara på betydligt flera frågor än de finlandssvenska 
eleverna så är den tydligaste skillnaden den att Stures frågestrategier rik-
tade elevernas uppmärksamhet bort från kemiämnet medan Fredrika istället 
ramade in frågorna i kemiämnet. Vad som blev tillgängligt för de svenska 
eleverna skiljer sig därmed från vad som blev tillgängligt för de finlands-
svenska eleverna, framför allt i förhållande till inramning i kemi. Gemensamt 
för båda dessa kemiklassrum var att det förekom många slutna frågor enligt 
s.k. I-R-E mönster där eleverna förväntades svara med enstaka ord. 
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Det vi kan se av resultatet av vår studie är att det överensstämmer i stort 
med internationella studier: bara en liten del av frågorna krävde mer än ett 
par ord av eleverna som svar, lärarna verkade inte ha utarbetade strategier för 
sina frågor med avseende på att använda frågorna för att få en uppfattning 
om vad som är svårt för eleverna att förstå (Black, 1998; Black & Wiliam, 
1998a & b) och därmed vad läraren ska fokusera i fortsatt undervisning. 
Varken finlandssvenska eller svenska klassrum förefaller således skilja ut sig 
på denna punkt. 

Den feedback som lärarna gav i båda klassrummen var ofta kortfattad och 
uttryckte främst svar på frågan: Hur klarar eleven sig? i termer av bra/rätt 
eller dåligt/fel medan feedback som mer nyanserat belyste uppgiftens syfte 
genom att ge svar på frågorna Vart är eleven på väg? samt Vad ska eleven 
göra härnäst? (Hattie & Timperley, 2007) förekom sparsamt under dessa lek-
tionssekvenser. På sätt och vis kan vi se att läraren i det svenska klassrummet 
verkade ha en intention att ge eleverna utrymme att förklara hur de tänkte, 
eftersom han explicit efterfrågade hur de visste det de visste. Denna typ av 
feedback skulle kunna tolkas som att läraren inte bara vill att de ska kunna 
ange rätt term eller begrepp utan också ge guidning till kunskapande kring 
detta ”how they come to know it” (Duschl, 2000, s. 187). Men till skillnad 
mot Duschl´s resonemang (2000) som poängterar vikten av att belysa ´the 
nature of science´ så blev dessa frågor personliga – ”hur visste du det?” – än 
riktade mot metoder eller strategier som är acceptabla i naturvetenskapliga 
kunskapspraktiker. Så även om det svenska klassrummet framstod som ett 
rikare klassrum vad avser frågor och feedback till eleverna så hamnade kemin 
i bakgrunden. Läraren efterfrågade elevernas delaktighet i klassrumsdialo-
gen men eleverna saknade redskap för hur de skulle svara på frågorna vilket 
ibland fick till följd att resonemangen hamnade långt ifrån kemi. 

I båda dessa kemiklassrum har vi sett enstaka exempel på formativ 
bedömning i termer av att lärarna visade tecken på att medvetet efterfråga 
elevernas förståelse och sedan förändra eller modifiera sin undervisning i 
den mening som Sadler (1989) och Gipps (1999) förespråkar. Däremot har 
vi inte kunnat se att någon av lärarna skulle ha haft en systematisk strategi för 
detta, utan dessa situationer var snarare avvikelser i deras respektive mönster 
för frågor och svar. 

Det vi ser som intressant för vidare forskning är att koppla frågorna om 
kunskapsinnehåll och kunnande till elevernas kunnighet (Carlgren 2011) 
och ett formativt perspektiv på bedömning, där det blir centralt att utreda 
i vilka sammanhang det är funktionellt att föra mer utredande explorativa 
samtal (jfr Applebee et al., 2003). 
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Jämförelse mellan svenska och finlandssvenska 
elevers prestationer i ett för och eftertest

Astrid Berg,1 Linköpings universitet & Inger Eriksson, Stockholms universitet

Forskningsprojektet Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande – 
en komparativ studie av undervisningspraktiker i svenska och finlandssvenska 
klassrum motiverades till en del av att svenska elevers kunskaper i naturve-
tenskap enligt olika nationella mätningar har försämrats under den senaste 
20-årsperioden (Skolverket, 2005, OECD, 2007; OECD, 2010). Dessa resultat 
speglas också i internationella undersökningar som PISA. För vårt grannland 
Finland ser bilden däremot annorlunda ut. I PISA 2003 (www.oecd.org/els/
pisa) var Finland främsta nation medan Sverige placerade sig på 15:e plats i 
de naturvetenskapliga ämnena. De finska (och de finlandssvenska) elevernas 
resultat var signifikant bättre än de svenska elevernas. Detta var ett skäl till 
intresset för att studera hur undervisningen är utformad i svenska och fin-
landssvenska klassrum. Huvudfokus i forskningsprojektet har således legat på 
undervisningen och klassrumsaktiviteterna. Analyserna är främst baserade 
på videofilmade och ljudbandade klassrumsobservationer och olika slags 
textanalyser (se de övriga kapitlen i denna volym). I början av och efter den 
undervisningssekvens vi följde i de finlandssvenska och svenska klasserna 
genomfördes ett för- och eftertest. Syftet med detta kapitel är att undersöka 
och jämföra vilket kemikunnande som kommer till uttryck i svaren på dessa 
test.

Viket innehåll behandlades i klassrummen?
Det ämnesinnehåll i kemi som behandlades i samtliga de klassrum som ingår 
i studien var periodiska systemet, atomens uppbyggnad och kemisk bindning. 
Detta innehåll har kemins atomära nivå i fokus och bildar utgångspunkt för 
att förstå grundämnenas egenskaper och drivkraften bakom deras reaktioner 
med varandra. Utifrån upplägget i de läromedel som använts i de skolor vi 
besökt och utifrån vad som framkommit i intervjuer med lärarna behandlas 
detta innehåll vanligen i årskurs 8 eller 9 både i Finland och i Sverige (se även 
Ekvall, 2011; Ekvall & Berg, 2010). I läromedlen föregås detta avsnitt vanligen 
av ett avsnitt som översiktligt behandlar atomen och dess uppbyggnad och 

1. Astrid Berg (kemist) har varit huvudansvarig för poängsättning, bedömning och 
det huvudsakliga analysarbetet och står som försteförfattare. 
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att atomen kan användas som byggsten av vilken man kan bygga olika slags 
ämnen men inget innehåll som handlar om att förstå enligt vilka principer 
detta sker. Utifrån upplägget i de läromedel som använts i de skolor som ingår 
i studien introduceras begreppet kemisk reaktion främst på en beskrivande 
makronivå i de inledande kapitlen. I senare kapitel beskrivs kemisk reaktion 
på en förklarande mikronivå i samband med att kemisk bindning och dess 
drivkrafter introduceras. Begreppet grundämne introduceras i ett tidigt skede 
i läromedlen. I samband med att periodiska systemet sedan introduceras 
handlar det om att förklara varför olika grundämnen har olika egenskaper 
utifrån respektive atomers uppbyggnad. Då behandlas begreppet grundämne 
på vad som kan ses som en mer kvalificerad nivå. 

Det innehåll som behandlades i de finlandssvenska och svenska klass-
rummen rymmer således en mängd begrepp och teorier och den största 
utmaningen handlar kanske om att förstå hur begrepp och modeller som är 
knutna till de osynliga atomernas värld (mikronivå2) förhåller sig till varan-
dra och framförallt till det vi kan observera (makronivå) (jfr Berg, Löfgren 
& Eriksson, 2010). Två centrala begrepp i kemiundervisningen i år 7-9 är 
grundämne och kemisk reaktion vilket gav grund för att formulera de två 
testfrågorna som vi använde som en del av dataproduktionen:
1 Vad är ett grundämne?
2 Beskriv så noga du kan vad som händer vid en kemisk reaktion.

Syfte och genomförande
Detta kapitel syftar till att undersöka hur de finlandssvenska och svenska 
eleverna svarar på de två frågorna i början och i slutet av genomförd under-
visningssekvens. Vi fokuserar speciellt på följande:

Vilka kvalitativa skillnader och likheter finns det mellan de finlandssvenska och •	
svenska elevsvaren före det att undervisningsperioden i kemi i år 8 startade och 
då den avslutats?
Vilka kvalitativa skillnader och likheter finns det på en övergripande nivå mellan •	
elevsvaren i de finlandssvenska skolorna respektive de svenska skolorna?
Finns det kvantitativa resultatskillnader mellan och inom ländernas skolor och •	
hur kan dessa i så fall förstås i relation till kvalitativa skillnader?
Hur begreppen i testfrågorna (grundämne och kemisk reaktion) behand-•	
las i de läromedel som används i skolorna?

Under den första av den serie av lektioner vi följde, fick således eleverna 
besvara de två frågorna som ett förtest. Samma frågor användes sedan i sam-
band med den sista lektionen som ett eftertest. Totalt deltog 55 elever i de 
svenska skolorna i både för- och eftertest. I de finlandssvenska skolorna del-

2. Begreppen mikro- och makronivå förklaras närmare nedan.



277

tog 44 elever. Enskilda elever som endast deltog i för- eller eftertest ingår inte 
i det analyserade materialet.3 Frågorna som kan beskrivas som öppna hade ett 
utrymme för ett fritt formulerat svar om ca en halv A4 sida vardera. Eleverna 
fick besvara frågorna under så lång tid de behövde. Svaren har bedömts med 
poäng och svaren har därefter kategoriserats och jämförts. 

Principer för poängsättning av frågorna – På fråga 1 har svar som innehåller 
en definition som på något sätt omfattar att ett grundämne är uppbyggt av ett 
och samma slags atomer bedömts med 1 poäng. Svar som utgår från begrep-
pet ämne – exempelvis att ett grundämne är ett rent ämne – har bedömts 
med 0.5 poäng. Svar som endast innehåller exempel på ett grundämne har 
också bedömts med 0.5 poäng. På fråga 2 har elevsvar som innehåller både 
begreppen atom och ämne på ett vedertaget sätt samt som anger att ett nytt 
ämne bildas som resultat av den kemiska reaktionen bedömts med maximalt 
2.5 poäng. I de fall eleven enbart använt begreppet atom eller ämne har svaret 
bedömts med 2 poäng. Svar som beskriver förutsättningarna för att en reak-
tion ska kunna starta – exempelvis två ämnen möts – men som utelämnar 
resultatet dvs. att ett nytt ämne bildas har bedömts med 1 poäng.4 

Elevernas prestationer i för och eftertesten 
Genom att beräkna ett medelvärde på de poängsatta elevsvaren för fråga 1 
och 2 kan inte några signifikanta skillnader mellan länderna urskiljas. Det 
sammantagna medelvärdet i förtestet för de finlandssvenska elevernas pre-
stationer är 1.34 medan motsvarande medelvärde för de svenska eleverna 
är 1.36. I eftertestet är medelvärdet för de finlandssvenska eleverna 1.74 och 
för de svenska 1.62. 

Statistiskt är spridningen mellan de finlandssvenska skolorna mindre i 
både för- och eftertest jämfört med de svenska skolorna. De finlandssvenska 
skolorna uppvisar också en sinsemellan mer samlad förändring från för- till 
eftertest jämfört med de svenska skolorna (Figur 1).

3. I en av de finlandssvenska klasserna (FIN2) är för- och eftertesten inte kompletta och har 
av den anledningen inte medtagits i analysen. 
4. Bedömningen och poängsättningen har genomförts av kemisten Astrid Berg. 
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Figur 1. Medelpoäng på för- och eftertestet för fråga 1  
och 2 i de finlandssvenska och svenska skolorna.5 

Fråga 1 – Vad är ett grundämne
På denna fråga är de svenska elevernas sammantagna medelpoäng signifikant 
högre i förtestet jämfört med de finlandssvenska elevernas (0.59 respektive 
0.33, se Figur 2). Detta indikerar att de har något bättre kunskaper om vad 
ett grundämne är när undervisningen inleds jämfört med de finlandssvenska 
eleverna. Även i eftertestet uppvisar de svenska eleverna ett signifikant högre 
medelpoäng (0.63 respektive 0.49, se Figur 2). Skillnaden mellan de finlands-
svenska och svenska elevernas prestationer uttryckt i medelpoäng har dock 
minskat jämfört med förtestet. De finlandssvenska eleverna förbättrar således 
sina resultat från förtest till eftertest på fråga 1 i högre grad än de svenska. 
En förbättring mellan för- och eftertest som är signifikant i alla finlandssven-
ska klasser. Av de svenska skolorna är skillnaden signifikant endast i Sve2. 
Enligt den gjorda bedömningen presterar eleverna i Sve1 sämre i eftertestet 
jämfört med förtestet. De finlandssvenska skolorna uppvisar med andra ord 
en sinsemellan mer samlad förändring från för- till eftertest, men också en 
mindre spridning mellan skolorna i både för- och eftertest, jämfört med de 
svenska skolorna. 

5. Siffrorna ovanför vardera grupp av staplar motsvarar det sammanlagda medelvärdet för 
de finlandssvenska (blå) respektive svenska (röd) eleverna i för- respektive eftertest. 
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Figur 2. Medelpoäng (m) på för- och eftertest för fråga 1  
i de finlandssvenska och svenska skolorna.5

Fråga 2 – Beskriv så noga du kan vad som händer  
vid en kemisk reaktion
Bedömningen av elevsvaren för fråga två ger en nästan motsatt bild jäm-
fört med fråga 1 (se Figur 3). I såväl för- som eftertest är det sammantagna 
medelvärdet för de finlandssvenska eleverna högre än de svenska elevernas. 
Skillnaden mellan de två elevgrupperna är ungefär lika stor i både för- och 
eftertest, men inte signifikant i något av fallen.

Spridningen mellan skolorna är däremot, och precis som för fråga 1, lägre 
mellan de finlandssvenska skolorna än mellan de svenska och förändringen 
från för- till eftertest sinsemellan mer sammanhållen bland de finlandssven-
ska skolorna jämfört med de svenska. 

Figur 3. Medelpoäng (m) på för- och eftertest för fråga 2  
i de finlandssvenska och svenska skolorna.6 

6. Siffrorna ovanför vardera grupp av staplar anger medelpoäng för de finlandssvenska (blå) 
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Sammanfattningsvis kan vi se att de medelpoäng som framträder i för- och 
eftertest på båda frågorna sammantaget inte indikerar att några skillnader 
i prestationer föreligger mellan de två ländernas elevgrupper. När frågorna 
analyseras var för sig framträder däremot vissa skillnader. För att få en bild 
av möjliga orsaker till de kvantitativa resultatskillnaderna på för- och efter-
test som poängberäkningen visar gör vi i det följande en kvalitativ analys av 
elevernas svar. 

Vilket kemikunnande kommer till uttryck i elevsvaren?
För att kunna diskutera vilken typ av kemikunnande (relaterat till testfrågor-
na) som elevsvaren kan ses som ett uttryck för, presenteras i detta avsnitt en 
kategorisering av elevernas svar. I Tabell 1 nedan presenteras de kategorise-
rade svaren för samtliga elever ingående i denna studie för fråga 1, och i Tabell 
2 svaren för fråga 2. Endast de två största svarskategorierna redovisas. 

Tabell 1. De två största svarskategorierna för fråga 1 i för- och eftertestet i de 
finlandssvenska och svenska skolorna. 

Fråga 1 Förtest Eftertest

Fin,  
elevsvar

Är inte blandat med något an-
nat ämne (51%)

Är inte blandat med något 
annat ämne (52%)

Kan med annat ämne orsaka 
kemisk reaktion/kan inte bildas 
vid en kemisk reaktion (11%)

Består av bara ett slags 
 atomer (16%)

Sve,  
elevsvar

Består av bara ett slags atomer 
(43%)

Består av bara ett slags 
 atomer (44%)

Grunden till andra ämnen 
(11%)

Ett ämne som består av 
 elektroner, protoner och 
neutroner (20%)

Ungefär häften av de svenska eleverna svarar i förtestet på fråga 1 att ett 
grundämne består av bara ett slags atomer. Bland de finlandssvenska eleverna 
svarar ungefär hälften att ett grundämne inte är blandat med något annat 
ämne. De svenska eleverna fokuserar sin förklaring på vad ämnet är upp-
byggt av och det är följaktligen en förklaring på mikronivå (förklaras längre 
fram i texten). De finlandssvenska elevernas svar ligger huvudsakligen på 
makronivå. Samma kategori av svar som dominerade i förtestet dominerar 

respektive svenska (röd) eleverna i för- respektive eftertest. 
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också i eftertestet, både hos de svenska och finlandssvenska eleverna. I båda 
elevgrupperna har en ny kategori dykt upp i eftertestet – Ämne som består av 
elektroner, protoner och neutroner. I denna kategori förekommer med andra 
ord svar som använder begrepp på mikronivåns elektronnivå.

Tabell 2. De största svarskategorierna för fråga 2 i för- och eftertestet i de fin-
landssvenska och svenska skolorna. 

Fråga 2 Förtest Eftertest

Fin, 
elevsvar

Två ämnen möts/blandas/
reagerar (38%)

Två ämnen möts/blandas/rea-
gerar (43%)

Två ämnen möts/reagerar, 
ett nytt ämne bildas (25%)

Två ämnen möts/reagerar, ett 
nytt ämne bildas (34%)

Sve, 
elevsvar

Två ämnen möts/blandas/
reagerar (46%)

Elektroner byter plats/Ämnen 
byter elektroner (36%)
…och ett nytt ämne bildas (5%)

Två ämnen möts/reagerar, 
ett nytt ämne bildas (18%)

Två ämnen möts/blandas/rea-
gerar (25%)

Både bland de svenska och finlandssvenska elevernas svar på fråga 2 är ka-
tegorin Två ämnen möts/blandas/reagerar vanligast i förtestet och kategorin 
Två ämnen möts/reagerar, ett nytt ämne bildas den näst vanligaste kategorin. 
Det finns dock en skillnad mellan de två elevgrupperna; de svenska eleverna 
använder i högre utsträckning än de finlandssvenska begrepp på mikronivå 
i sina svar. I de svenska elevernas svar i eftertestet dominerar en ny kategori 
Elektroner/ämnen byter elektroner (och ett nytt ämne bildas). Bland de fin-
landssvenska elevsvaren är kategorin Två ämnen möts också i eftertestet den 
mest förekommande. Denna kategori har också ökat jämfört med förtestet.

Förändringar av svarskategorier från för- till eftertest 
Nedan presenteras de största svarskategorierna i respektive skola för fråga 1 
(Tabell 3) och för fråga 2 (Tabell 4). Sammanfattningsvis uppvisar de svenska 
skolorna en sinsemellan mer splittrad förändring från för- till eftertest jäm-
fört med förändringarna i de finlandssvenska skolorna. De svenska eleverna 
uppvisar i förtestet både på fråga 1 och 2 en mer likartad svarsbild än de 
finlandssvenska eleverna, medan det omvända råder i eftertestet.

För båda frågorna gäller således att de svenska skolorna i eftertestet upp-
visar en mer splittrad bild än de finlandssvenska som förändrar sina svar mer 
likartat från för till eftertest



282

Tabell 3. Största svarskategori i respektive skola för fråga 1, för- och eftertest. 

Skola Störst kategori – Förtest % Störts kategori – Eftertest %

Fina1a Exempel på kemisk 
förening/Inget svar. 

23/
23

Ett rent ämne/ inte blandat 
med något annat ämne.

46

Fin1b Inte blandat med något 
annat ämne/rent ämne.

53 Består av bara ett slags 
atomer. 

40

Fin3 Inte blandat med något 
annat ämne/ett ämne/
rent ämne.

68 Inte blandat med något 
annat ämne. 

81

Sve1 Består av bara ett slags 
atomer.

47 Ämne som består av 
elektroner, protoner och 
neutroner.

58

Sve2 Består av bara ett slags 
atomer.

61 Består av bara ett slags 
atomer. 

83

Sve3 Består av bara ett slags 
atomer. 

22 Inte blandat med något 
annat ämne/ett ämne/rent 
ämne.

33

Tabell 4. Största svarskategori i respektive skola för fråga 2, för- och eftertest.

Skola Störst kategori, Förtest % Störts kategori, Eftertest %

Fina1a Två ämnen möts. 29 Två ämnen möts. 46

Fin1b Två ämnen möts, ett 
nytt ämne bildas.

34 Två ämnen möts, ett 
nytt ämne bildas. 

40

Fin3 Två ämnen möts. 56 Två ämnen möts. 62

Sve1 Två ämnen möts. 45 Valenselektroner byter 
plats.

47

Sve2 Två ämnen möts. 50 Två ämnen möts, ett 
nytt ämne bildas.

32

Sve3 Två ämnen möts. 37 Två ämnen möts. 45

Fråga 1 – Vedertagna förklaringar av vad ett grundämne är
Vilken typ av förklaring och beskrivning på fråga 1 kan ses som mest korrekt 
i ett ämnesperspektiv – de som ligger på enbart makronivå, som dominerar 
bland de finlandssvenska eleverna, eller de som innehåller begrepp på både 
makro- och mikronivå dvs. de som dominerar bland de svenska eleverna? 
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Figur 4. Klassificering av materia i olika kategorier – materiens taxonomi. 

Ur ett kemi-begreppsligt perspektiv och i relation till klassificeringen av 
materia i olika kategorier, dess taxonomi (se Figur 4), är alla förklaringar 
på enbart makronivå inte tillräckligt precist definierade. Detta eftersom be-
greppet ämne avser materia där alla byggstenar är identiska; ett ämne är 
med andra ord antingen ett grundämne (identiska atomer) eller en kemisk 
förening. Vidare kan all materia klassificeras som antingen rena ämnen eller 
blandningar av två eller flera ämnen. De ämnen som ingår i en blandning kan 
alltid separeras fysiskt från varandra, och en kemisk förening är följaktligen 
inte en blandning av ämnen (se Figur 4). Det som utmärker ett grundämne 
är m.a.o. att det är ett rent ämne och inte en blandning av ämnen, och vidare 
att det inte är en kemisk förening. 

De elever som svarar att ett grundämne är ett rent ämne eller är inte blan-
dat med andra ämnen kan diskuteras i relation till materiens taxonomi (Fi-
gur 4). Om man definierar ett grundämne genom att kontrastera det mot 
något det inte är (en blandning) och genom att enbart att använda begreppet 
(rent) ämne lämnas en för kemin central fråga obesvarad – hur skiljer sig ett 
grundämne från en kemisk förening, båda är ju rena ämnen? Svaret på denna 
fråga kräver att man beaktar vad ett grundämne är uppbyggt av. En mer 
vedertagen definition av ett grundämne i ett kemiskt perspektiv är därför att 
ett grundämne är uppbyggt av endast ett slags atomer.7 Sammanfattningsvis 

7. Definitionen av ett grundämne som ”uppbyggt av endast ett slags atomer” saknar dock 
information om vad som skiljer ett slags atomer från ett annat slags atomer dvs. definitionen 
kan ytterligare preciseras genom att inkludera begreppet proton. En sådan definition skulle 
då lyda: ”ett grundämne är uppbyggt av atomer med samma antal protoner i atomkärnan”. 
Eftersom begreppet proton ligger trappsteget under atom i materiens taxonomi (dvs. i mik-
ronivåns elektronnivå, se Figur 4), skapas i denna definition relationer mellan tre hierarkiskt 
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är definitioner av ett grundämne på enbart makronivå för oprecisa för att 
betraktas som helt korrekta. 

I sammanhanget är det dock viktigt att poängtera att man inte kan dra 
några slutsatser om vad eleverna tänker utifrån vad de skriver. Det kan vara 
så att de tänker på mikronivå men använder begrepp från makronivån dvs. 
begreppet ”rent ämne” (makronivå) kan för dem ha innebörden att det bara 
finns ett slags atomer (mikronivå) snarare än bara ett slags ämne. På samma 
sätt kan svar i kategorin ”inte blandat med andra ämnen” (makronivå) handla 
om att det för eleven innebär att ett grundämne inte är uppbyggt av olika slags 
atomer (mikronivå) dvs. att det inte är en kemisk förening. Den enda aspekt 
som kan bedömas i elevernas svar är i vilken omfattning de använder natur-
vetenskapliga begrepp på ett vedertaget sätt för att beskriva ett grundämne.

Andel elever som använder begrepp på mikronivå 
Hur stor andel elever som på fråga 1 använder begrepp på mikronivå i för- 
respektive eftertest i respektive skola varierar både mellan skolor och mel-
lan länder. Bland de tre svenska skolorna är det skola Sve2 som har störst 
andel elever som använder begrepp på mikronivå. Fin3 utmärker sig bland 
de finlandssvenska skolorna (och totalt sett) genom att inget elevsvar, varken 
i för- eller eftertest, innehåller begrepp på mikronivå. Som grupp betraktad 
använder de svenska eleverna begrepp från mikronivån i betydligt större 
utsträckning än de finska eleverna i både för- och eftertest (Figur 5 nedan).

De svenska eleverna förändrar (på något sätt) sina svar i samma ut-
sträckning som de finlandssvenska från för- till eftertest (ca 60% i båda 
fallen). Förändringarna i de svenska elevsvaren handlar dock i betydligt 
större utsträckning än hos de finlandssvenska om att begrepp på mik-
ronivå tillförs, eller att användandet av sådana begrepp utvecklas. Svar i 
eftertestet där eleverna använder begrepp på mikronivåns elektronnivå 
– i termer av elektron, proton, och neutron – förekommer framförallt i Sve1 
(11 av 19 elever). 

skilda begrepp: grundämne – atom – proton. Detta till skillnad från definitionen ”består 
av ett slags atomer”, där endast relation mellan två hierarkiskt skilda begrepp skapas. På så 
sätt kan definitionen som inkluderar proton betraktas som den mest kvalificerade av de två. 
Denna definition kräver vissa kunskaper om hur atomer är uppbyggda och vad som skiljer 
olika slag atomer åt med avseende på uppbyggnad (antal, protoner, neutroner, elektroner och 
valenselektroner) dvs. det innehåll som behandlas under den genomförda undervisningen i 
de undersökta skolorna.
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Figur 5. Andel elever (uttryckt i %) som på Fråga 1 använder begrepp på mikronivå  
i för- och eftertest i de finlandssvenska och svenska skolorna. 8

Svar i form av exempel på grundämnen

I storstadsskolorna Fin3 och Sve3 är det flest elever som i del av sitt svar 
eller som helt svar, både i för- och eftertest ger exempel på grundämnen i 
sina svar på fråga 1. Som grupp betraktad förekommer en närapå dubbel så 
hög andel exemplifierande svar bland de finlandssvenska eleverna (ca 25%) 
jämfört med de svenska (ca 13%) i både för- och eftertest. I Sve1 ger ingen 
elev något exemplifierande svar i eftertestet. De exempel som tas upp bland 
de två ländernas elevgrupper är dock mycket lika; syre och guld (grundäm-
nen) och vatten (kemisk förening) är de vanligaste exemplen i både för- och 
eftertest. Noterbart är att andelen svar innehållande exempel minskar från 
för- till eftertest i samtliga skolor, undantaget Sve2. 

Fråga 2 – Vedertagna förklaringar av kemisk reaktion
Fråga 2 kräver inte bara en ett öppet formulerat svar utan är också öppen för 
tolkningar och kan besvaras på olika sätt. I det finlandssvenska läromedlet 
Oktetten (sid. 49) ges exempelvis en beskrivning på makronivå: ”En kemisk 
reaktion är en process där ämnen reagerar med varandra och bildar nya 
ämnen”. En beskrivning av en kemisk reaktion kan också kombinera makro- 
och mikronivå; i läromedlet Spektrum Kemi (sid. 37) står att: ”En kemisk 
reaktion innebär att atomerna i ett eller flera ämnen flyttas om så att det 
bildas ett eller flera nya ämnen”. En liknande beskrivning ges också i Oktet-
ten (sid. 111) ”Då ämnen reagerar och bildar nya föreningar omgrupperar 

8. Siffrorna ovanför vardera grupp av staplar motsvarar andel (%) finlandssvenska (blå) res-
pektive svenska (röd) elever som använder begrepp på mikronivå i för- respektive eftertest.
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sig de reagerande ämnenas atomer och mellan dem uppstår nya kemiska 
bindningar.” Om mikronivåns elektronnivå dessutom beaktas skulle denna 
formulering kunna kompletteras exempelvis enligt följande: ”Atomerna vill 
helst ha fulla skal. /…/ En och samma atom använder ibland elektronpar-
bindningar, ibland íjonmetodení för att få ett fullt skal” (Spektrum Kemi, sid. 
245). Formuleringar på både makro- och mikronivå är, i ett kemiskt perspek-
tiv, inte mer korrekta än beskrivningar på enbart makronivå. Dock kräver 
sådana svar att fler begreppsliga relationer skapas och av den anledningen 
kan de anses mer kvalificerade. Den mest kvalificerade beskrivningen skulle 
därmed vara den som beaktar makronivån och mikronivåns både atomära 
nivå och elektronnivå 

Andel elever som använder begrepp på mikronivå
Som grupp betraktad använder de svenska eleverna begrepp från mikronivån 
i betydligt större utsträckning än de finlandssvenska eleverna i både för- och 
eftertest (Figur 6). I de finlandssvenska skolorna är det endast en av samtliga 
elever som använder begrepp på mikronivå i förtestet. Bland de svenska sko-
lorna utmärker sig Sve2, och då speciellt i eftertestet där alla elever använder 
begrepp på mikronivå.

Figur 6. Andel elever (uttryckt i %) i vardera skola som i Fråga 2  
använder begrepp på mikronivå i för- respektive eftertest.8

De svenska eleverna förändrar (på något sätt) sina svar i större utsträckning 
mellan för- och eftertest (76% respektive 52%). En viktig skillnad mellan 
elevgrupperna är dock att förändringarna hos de svenska elevsvaren i större 
utsträckning handlar om att begrepp från mikronivån tillförs eller vidare-
utvecklas.
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Användning av begrepp på mikronivåns elektronnivå
I förtestet använder fem elever i Sve1 begreppet elektron. I övrigt förekommer 
inga sådana svar i de andra skolorna. I eftertestet använder elever begrep-
pet elektron i samtliga skolor utom i Fin1a. Precis som för fråga 1, är det i 
Sve1 man hittar den högst andelen elever som använder begreppet elektron 
(18 av 19 elever). I samtliga svar i Sve1 används begreppet valenselektron, 
medan begreppen elektron eller ytterelektron (Fin1b) förekommer i de övriga 
skolornas elevsvar. 

I förtestet är det endast en elev i en av skolorna (Sve1) som har ett svar som 
innehåller begrepp på både makro- och mikronivå. I eftertestet förekommer 
sådana svar i samtliga skolor. Generellt är andelen elever som använder be-
grepp på båda nivåerna i eftertestet ungefär dubbelt så högt bland de svenska 
eleverna (ca 30%) jämfört med de finlandssvenska (ca 15%). 

Svar som inkluderar att ett nytt ämne bildas
I samtliga sex klasser ökar andelen elevsvar från för- till eftertestet som i sin 
beskrivning av vad en kemisk reaktion är på något sätt uttrycker att ett nytt 
ämne bildas (alt. molekyl eller salt) som resultat av en kemisk reaktion (Figur 
7). Denna andel är högre bland de finlandssvenska eleverna, framför allt i 
eftertestet. Sve1 utmärker sig, som enda skola genom att ingen elev i förtestet 
på något sätt uttrycker att ett nytt ämne bildas. Även i eftertestet uppvisar 
Sve1 lägst resultat av alla skolor. 

Figur 7. Andel elever (uttryckt i %) i respektive skola, för- och eftertest,  
som i sitt svar på fråga 2 uttrycker att ett nytt ämne bildas.8 
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Svar som beskriver förnimmelser av, och ger exempel på,  
kemiska reaktioner
Eleverna i storstadsskolorna Fin3 och Sve3 uppvisar en mycket högre andel 
svar som ger exempel på hur en kemisk reaktion kan förnimmas än elever i de 
övriga skolorna. Noterbart är att inga elever i Sve1 och Sve2 ger sådana exem-
pel i eftertestet. Även andelen elever som ger specifika exempel på en kemisk 
reaktion är högst i de båda Storstadsskolorna Fin3 och Sve3. I Sve1 förekom-
mer inga sådana exempel i vare sig för- eller eftertest. Som grupp betraktad 
förekommer en högre andel exemplifierande svar bland de finlandssvenska 
eleverna jämfört med de svenska. Denna andel är närapå dubbelt så hög i 
förtestet och drygt 60% högre i eftertestet. Skillnaden förklaras framförallt av 
att den skola vars elever ger flest exempel är finlandssvensk (Fin3), och den 
skola vars elever genomgående ger lägst antal exempel är svensk (Sve1). 

De exempel på förnimmelser som ges skiljer sig inte mellan de två län-
dernas skolor, och exemplen är bl.a. att det ryker, smäller, exploderar, luktar, 
smakar, samt att färg och form ändras. Inte heller vad gäller exempel på 
specifika kemiska reaktioner framträder några tydliga skillnader mellan res-
pektive länders skolor gällande karaktären på exemplen. Däremot kan man 
urskilja samma generella skillnader mellan för- och eftertest i båda länderna: 
i förtestet är samtliga exempel vardagsanknutna (t.ex. ”bakpulver och vatten”, 
”en tidning gulnar”) medan exemplen i eftertestet skulle kunna definieras 
som typiska läroboksexempel (t.ex. ”väte och klor blir väteklorid”, ”Cl och 
Na bildar NaCl”).

Hur behandlas begreppen grundämne och  
kemisk reaktion i de olika läromedlen?
I Sve2 användes året före våra observationer Tefys bok Kemi Lpo Bok 1. I 
detta läromedel finns i kapitlet Kemiska reaktioner under rubriken Grund-
ämnen en iögonfallande illustration av en guldtacka och en uppförstoring 
som visar tätt packade ”bollar” i ett regelbundet mönster (guldatomer). I 
bildtexten står: ”Ett grundämne innehåller endast ett slags atomer” (sid. 21). 
Bredvid guldtackan finns en illustration av ett glas vatten och en uppförsto-
ring som visar ett tiotal vattenmolekyler. Intill denna bild står ”En kemisk 
förening innehåller två eller flera slags atomer”. Funktionen av dessa bilder 
och bildtexter blir att de kontrasterar och skapar relationer mellan begreppen 
grundämne, kemisk förening och atom. Intressant är att den definition av ett 
grundämne som ges också är identisk med den svarskategori som dominerar 
i både för- och eftertest i Sve2. Ytterligare anger läraren (Sören, Sve2) att 
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han i alla prov i kemi från årskurs sju9 ställer frågan Vad är ett grundämne? 
(intervju med Sören, vt10).

Den definition av begreppet grundämne som ges i Spektrum Kemi – den 
bok som används i Sve3 – finns endast skriven i rubriktexten Grundämnen 
har bara en sorts atomer (sid. 32). Det är samma definition som i Kemi Lpo, 
men den kompletteras inte på motsvarande sätt som i Kemi Lpo med någon 
slags illustration som därtill explicitgör att ett grundämne inte är en kemisk 
förening. I Spektrum Kemi är det först fem sidor senare, under rubriken Vi 
bygger nya ämnen – kemiska föreningar som kemisk förening definieras som 
”ett ämne som är uppbyggt av flera sorters atomer” (sid. 37). Inte heller här fö-
rekommer någon illustration av begreppet i direkt relation till definitionen.

En tydlig skillnad mellan de svenska läromedlen och det finlandssvenska 
läromedlet Oktetten är i vilken ordning och på vilket sätt begreppen ämne 
– grundämne – atom introduceras och behandlas. I de svenska läromedlen 
introduceras och förklaras begreppet ämne i termer av att ett ämnes egenska-
per är unika. Hur ämnet är uppbyggt beskrivs i detta sammanhang inte alls. 
Det konstateras också att blandningar består av två eller flera sorters ämnen, 
men skillnaden mellan ämne och blandning behandlas enbart på makronivå 
och begreppet rent ämne nämns inte alls (Kemi Lpo) eller bara i förbifarten 
(Spektrum Kemi, s. 20). I något av de närmast följande kapitlen introduceras 
sedan begreppet atom, och atomen liknas vid en legobit (Spektrum kemi, 
s. 30 och 35) eller byggkloss (Kemi Lpo, s. 21) och illustreras som färgade 
kulor av vilka man kan bygga ”en oerhörd mängd olika ämnen” (Kemi Lpo, s. 
21). Därefter introduceras begreppet grundämne som något som ”innehåller 
endast ett slags atomer” (Kemi Lpo, s. 21) och ”har bara en sorts atomer” 
(Spektrum Kemi, s. 32 ). Hur atomen är uppbyggd fokuseras med andra ord 
inte ännu, utan detta behandlas först i ett senare kapitel. Den definition av 
grundämne som etablerats förändras dock inte. 

Även i Oktetten konstateras i inledningen av kapitel 2, Rena ämnen och 
blandningar, under rubriken Ämnen och deras egenskaper att ”Varje ämne 
har egenskaper som är specifika för just det” (sid. 14). Under nästa rubrik 
Rena ämnen konstateras att ”Ett ämne är kemiskt rent då det alltigenom 
innehåller samma byggstenar” (sid. 15). Begreppet byggstenar utvecklas 
dock inte vidare. Till skillnad från de svenska läromedlen finns i Oktetten 
ett uttalat fokus på begreppet rent ämne. Ett par kapitel senare i Materia 
består av atomer kopplas i ingressen begreppet byggsten till begreppet atom 
”byggstenarna i guld består av guldatomer” (sid. 36). Däremot nämns inte 
att guld är ett grundämne, begreppet grundämne är ännu inte introducerat. 
Till skillnad från de svenska läromedlen förekommer ingen liknelse mellan 

9. Noteras bör att eleverna i Sve2 går i årskurs 9 när studien genomförs.
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atom och byggkloss i Oktetten. Efter ingressen, där byggsten kopplas till 
atom, introduceras atommodellen och atomens inre struktur beskrivs utifrån 
begreppen proton, neutron och elektron. När sedan begreppet grundämnen 
introduceras i det därpå följande kapitlet Grundämnen och kemiska symbo-
ler definieras det på basis av atomernas inre struktur. På tonad ruta direkt 
under rubriken står: ”Alla atomer i ett grundämne har lika många protoner” 
(sid. 44). Definitionen omfattar både atom- och elektronnivå och förutsätter 
därmed att läsaren vet att atomer med lika antal protoner också är av samma 
slag. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i Oktetten får begreppet rent 
ämne stort fokus relativt de svenska läromedlen samtidigt som skillnaden 
mellan rent ämne och grundämne inte någonstans klargörs. I Oktetten fö-
rekommer heller ingen explicit definition av begreppet grundämne i termer 
av något som innehåller bara ett slags atomer. 

Hur behandlas begreppet kemisk reaktion?
En skillnad i betoning på begreppet kemiska reaktionen kan utläsas i de fin-
landssvenska och svenska läromedlen. I Oktetten finns ett särskilt kapitel som 
behandlar kemiska reaktioner Kemisk reaktion och förening och den första 
rubriken efter ingressen har titeln Kemiska reaktioner bildar nya ämnen (sid. 
49). På tonad ruta på samma sida står ”En kemisk reaktion är en process där 
ämnen reagerar med varandra och bildar nya ämnen”. Den rubrik som sedan 
följer (sid. 50) är närapå identisk med den första rubriken En kemisk reaktion 
föder nya ämnen. Här beskrivs på mikronivå vad som händer när magnesium 
och syre reagerar och bildar föreningen magnesiumoxid. Budskapet i dessa 
två inledande kapitel signalerar följaktligen mycket tydligt det faktum att den 
kemiska reaktionen innebär att nya ämnen bildas. 

Inte in något av de två svenska läromedlen introduceras kemisk reak-
tion lika explicit och i samma omfattning. I Spektrum Kemi introduceras 
begreppet kemisk reaktion i det tredje kapitlet under rubriken Vi bygger 
nya ämnen – kemiska föreningar (sid. 37) och då i samband med exemplet 
knallgas (blandning av vätgas och syrgas). Begreppet förklaras där i endast 
en mening: ”En kemisk reaktion innebär att atomerna i ett eller flera ämnen 
flyttas om, så att det bildas ett eller flera nya ämnen”. Därefter följer ett par 
förtydligande meningar: ”Men atomerna är hela tiden lika många. De kan 
aldrig försvinna i tomma intet och givetvis inte dyka upp heller”. Resten 
av stycket betonar ”att ingenting försvinner”. En illustration längst ner på 
sidan visar hur fyra syremolekyler och åtta vätemolekyler blandas intill en 
brinnande tändsticka. Därefter följer en pil och efter pilen en illustration av 
åtta vattenmolekyler i ett gult ”exploderande” moln. Figurtexten lyder: ”Så 
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här förändras molekylerna när knallgas exploderar. Vätemolekyler och syre-
molekyler förvandlas till vattenmolekyler. Om du räknar atomerna, märker 
du att det finns precis lika många atomer före som efter explosionen”. Det 
dominerande budskapet i detta avsnitt är att antalet atomer före och efter en 
kemisk reaktion är detsamma snarare än att nya ämnen bildas vid en kemisk 
reaktion (jfr Oktetten). 

Även i Kemi Lpo behandlas kemisk reaktion betydligt mer summariskt 
än i Oktetten även om det finns ett kapitel med rubriken Kemiska reaktioner. 
Den enda text som explicit behandlar begreppet finns under rubriken Ke-
miska förändringar (sid. 22). Detta avsnitt föregås av Fysikaliska förändringar 
(sid. 22) som beskriver hur tenn smälter när det upphettas i en låga och sedan 
stelnar när det får svalna. Under rubriken Kemiska förändringar kontrasteras 
sedan exemplet tenn mot exemplet magnesium. I ord och i en bildserie av tre 
fotografier beskrivs vad som sker när magnesium upphettas i en låga: 

Magnesium reagerar tydligen på ett helt annat sätt än tenn, då man håller det i en 
låga. Tenn smälter men börjar inte brinna, det återfår sina ursprungliga egenskaper 
när det svalnar. Magnesium börjar däremot brinna och omvandlas till ett helt nytt 
ämne. Man säger att det sker en kemisk reaktion. (Kemi Lpo, s. 22)

Bildtexterna till de två första bilderna beskriver att metallen börjar brinna 
med ett vitt sken och att det utvecklas rök. Den tredje bilden visar ett vitt 
pulver och bildtexten lyder: ”När lågan slocknar har vi istället för metallen 
fått ett helt nytt ämne. Vi har fått ett vitt pulver som heter magnesiumoxid” 
(sid. 22). Det som betonas i Kemi Lpo är framförallt hur man kan förnimma 
skillnaden mellan fysikaliska förändringar och kemiska reaktioner; att ett 
nytt ämne bildas är bara en av flera förnimbara skillnader och hamnar i inte 
något speciellt fokus. Det uttrycks inte heller explicit att det är två ämnen som 
reagerar; läsaren förutsätts veta att ”brinna” innebär att reagera med syrgas. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det läromedel som används i de 
finlandssvenska skolorna både mer omfattande och tydligare definierar och 
fokuserar begreppet kemisk reaktion i relation till att ett nytt ämne bildas. 

Sammanfattande resultat och analys
Resultatet av analysen av elevsvaren visare att de viktigaste skillnaderna mel-
lan finlandssvenska och svenska elevernas svar på för- och eftertestet är som 
följer:

Fråga 1: de svenska eleverna ger ur ett disciplinärt perspektiv mera ved-I. 
ertagna definitioner (dvs. använder begrepp på mikronivå) på vad ett 
grundämne är när undervisningen inleds jämfört med de finlandssvenska 
eleverna men sett till poängresultatet på eftertestet har skillnaden mellan 
de finlandssvenska och svenska eleverna minskat. Detta ger en bild av att 
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undervisningen i de finlandssvenska skolorna rörande frågor om vad ett 
grundämne är har haft större genomslag eller fokuserats mera. 
Fråga 2: de finlandssvenska eleverna beskriver ur ett disciplinärt per-II. 
spektiv mer fullständigt vad som händer under en kemisk reaktion (in-
kluderar att ett nytt ämne bildas) både vid undervisningens början och 
slut jämfört med de svenska eleverna.
Fråga 1 och 2: spridningen i prestation mellan de finlandssvenska sko-III. 
lorna är lägre än bland de svenska skolorna i både för- och eftertest, och i 
både Fråga 1 och 2. De finlandssvenska skolorna uppvisar en sinsemellan 
mer samlad prestationsförbättring från för- till eftertest jämfört med de 
svenska skolorna.
De finlandssvenska eleverna svarar sinsemellan mer likartat än de svens-IV. 
ka eleverna i eftertestet. 
Fråga 1 och 2: de svenska eleverna använder i större utsträckning än V. 
de finlandssvenska eleverna begrepp på (både makro- och) mikronivå i 
sina svar i både för- och eftertest. De svenska eleverna förändrar också 
sina svar sina svar i större utsträckning än de finlandssvenska eleverna i 
bemärkelsen för in eller utvecklar begrepp på mikronivå. 
De två svenska läromedlen definierar mer explicit relationen grundämne VI. 
– atom (makro- och mikronivå) medan det finlandssvenska läromedlet 
mer explicit behandlar relationen rent ämne – blandning (makronivå). 
Det finlandssvenska läromedlet fokuserar både mer omfattande och tyd-
ligt på begreppet kemisk reaktion, och speciellt i relation till att ett nytt 
ämne bildas.

Fråga 1 – Svar på makro- eller mikronivå? 
Grunden till att svaren från de finlandssvenska eleverna har bedömts som 
bättre i eftertest handlar dels om att svaren på makronivå generellt är mer 
sammanhängande i eftertestet dels om att ett antal elever som i förtestet 
svarar på enbart makronivå (t.ex. ”ett rent ämne”) i eftertestet ger den mer 
vedertagna definition att ett grundämne består av bara ett slags atomer. I Sve3 
har däremot motsvarande andel korrekta elevsvar ökat endast marginellt och 
svar på makronivå har istället ökat i omfattning. Detta tillsammans med det 
faktum att eleverna i Sve1 presterar sämre på eftertestet jämfört med förtestet 
bidrar till att skillnaderna i prestation mellan finlandssvenska och svenska 
skolor jämnas ut i eftertestet. Att skillnaden minskar ut i eftertestet beror 
således lika mycket på att svenska elever presterar sämre än de ”borde göra” 
sett till förtestet, som att finlandssvenska elever gör framsteg. 

Samtidigt framstår resultatet för Sve1 som motsägelsefullt i relation till 
övriga skolor – i Sve1 ökar antalet elever som använder begrepp på mikronivå 
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från för- till eftertest samtidigt som Sve1 presterar enligt gjord bedömning 
sämre i eftertestet än i förtestet. För denna skola, i motsats till övriga skolor, 
finns med andra ord ingen korrelation mellan ökat användande av begrepp 
på mikronivå i eftertestet och det som bedömts som en kemiskt relevant 
förklaring i eftertestet (se nedan för en fördjupad diskussion). 

Varför blir svaren från för- till eftertest i Sve1 mindre korrekta?
Nästan hälften av eleverna i Sve1 svarar i förtestet att ett grundämne Består 
av samma slags atomer. Ett svar som kan tas som indikation på att de förstår 
relationen mellan begreppen ämne/grundämne och atom. Nästan 80 % av 
dessa elever ”utvecklar” sina svar i eftertestet genom att tillföra ett eller flera 
av begreppen elektron, proton och neutron. En av dessa elever svarar så här 
i för- respektive eftertest:

Pojke 1, Förtest: ”Grundämne är ett ämne som endast består av en sorts atom” 
Pojke 1, Eftertest: ”Ett grundämne består av protoner, elektroner, neutron. Skillnaden 
mellan grundämnen är antalet protoner (lika många e- som protoner)”.

Svaret i eftertestet är representativt för i princip alla elever som använder 
begreppen elektron, proton och neutron i eftertestet. Eleverna har med andra 
ord rört sig ett steg längre ner i taxonomin jämfört förtestet men de har 
samtidigt ”glömt bort” ett trappsteg, nämligen atomerna. Atombegreppet 
behövs för att skapa en relation mellan grundämne och elementarpartiklar. 
Ett grundämne är uppbyggt av atomer som i sin tur är uppbygga av elemen-
tarpartiklar. På så sätt är denna svarskategori i och för sig mer kvalificerad 
men också mer ”fel” än den kategori den ersatte. Detta, tillsammans med det 
faktum att även elever som svarat på makronivå i förtestet ansluter sig till 
denna kategori i eftertestet, förklarar varför medelvärdet av poängsumman 
på fråga 1 för denna skola minskar från för- till eftertest. 

Visar de finlandssvenska och svenska eleverna  
samma typ av kunnande i eftertestet?
Ur ett kvalitativt perspektiv finns även i eftertestet skillnader mellan de två 
elevgrupperna; majoriteten av de svenska eleverna använder begrepp på mik-
ronivå i större utsträckning än i förtestet. Majoriteten av de finlandssvenska 
eleverna svarar däremot fortfarande på enbart makronivå, men svaren är i 
eftertestet generellt mer sammanhängande vilket har bedömts med högre 
poäng. Ur ett taxonomiskt perspektiv svarar de svenska eleverna generellt 
mer kvalificerat sett till vad som är vedertaget i ett disciplinärt perspektiv, 
men som i fallet med framförallt Sve1 också mer fel i termer av att de skapar 
felaktiga relationer mellan begreppen på makro- och mikronivå. Det blir 
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följaktligen inte oproblematiskt att tolka det kvantitativa resultat på eftertestet 
som att de båda elevgrupperna har nått samma typ av kunnande, utan bakom 
siffrorna döljer sig svar som delvis är olika till sin karaktär. 

Fråga 2 – fler begrepp på mikronivå men inte säkert ”bättre” svar
De svenska och finlandssvenska eleverna svarar kvalitativt sett mycket olika 
på denna fråga. De svenska eleverna använder i högre utsträckning begrepp 
på mikronivå men de finlandssvenska eleverna beskriver ur ett disciplinärt 
perspektiv mer fullständigt vad som händer under en kemisk reaktion ef-
tersom de inkluderar att ett nytt ämne bildas. Sve1 och Fin3 har bedömts 
med de lägsta (Sve1) respektive högsta (Fin3) poängen på för- och eftertest 
och representerar också ytterligheterna gällande skillnader i användandet av 
begrepp på mikronivå respektive andel elever som svarar att ett nytt ämne 
bildas. Det är därför intressant att närmare analysera elevsvaren från dessa 
klasser.

Sve1 utmärker sig som den skola där absolut störst andel elever använder 
begrepp på mikronivå. Dessutom använder 18 av de 19 eleverna begreppet 
valenselektron i eftertestet. Trots detta har elevernas svar bedömts som min-
dre kemiskt korrekta (både i för- och eftertestet). Ett tydligt mönster bland 
elevsvaren i Sve1 i både för- och eftertest är att majoriteten av eleverna lägger 
fokus på att valenselektroner ”byter plats” eller ”flyttar”. Många uttrycker i 
eftertestet även orsaken till detta – ”så att atomerna får fulla skal” – men sedan 
är berättelsen slut. I flera fall i eftertestet relateras bytet/flytten till begreppet 
ämne eller atom, men i andra fall så är det oklart eller så beskrivs inte alls 
vad detta byte innefattar eller till vad elektronen flyttar:

Flicka 1, förtest: ”Det uppstår när valenselektronerna byter plast.” 
Pojke 1, eftertest: ”När en kemisk reaktion sker så byter valenselektronerna plats 
mellan två atomer.”
Pojke 2, eftertest: ”Ve- [valenselektroner] flyttas bort eller tas emot av ett ämne då 
blir den full och glad eller ledsen.”

Denna typ av fragmentariska svar ger inte uttryck för att det är två eller flera 
olika slags ämnen/atomer som är involverade och att dessa ämnen kommer 
i kontakt med varandra dvs. själva utgångspunkten för reaktionen. De ut-
trycker inte heller konsekvensen av elektronbytet och därmed slutresultatet 
av reaktionen dvs. att nya kemiska bindningar uppstår mellan atomerna och 
att ett nytt ämne då bildas. I ett disciplinärt perspektiv är beskrivningarna 
för ofullständiga för att uppfattas som korrekta. Majoriteten av elevsvaren 
har alltså fokus på själva elektronbytet som en beskrivning av en kemisk 
reaktion. Eleverna i Sve1 förmedlar mycket samstämmigt i eftertestet (16 
av 19 elever) en beskrivning av att en kemisk reaktion framförallt handlar 
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om att valenselektroner flyttar eller byter plats. Att eleverna så konsekvent 
fokuserar på detta i sina svar går att förstå i relation till lärarens sätt att tala 
om kemiska reaktioner under lektionerna:

[Läraren skriver på tavlan: ”Valenselektroner kan förflytta sig från en atom till en 
annan, då sker en kemisk reaktion!” Läraren ritar sedan en ram runt denna text].
Sture: Det här är liksom själva poängen med det hela. Du går ju här för att du ska fatta 
vad det är som händer, vad är det som händer? 
Elev: Kemisk reaktion. 
Sture: Bra. Vad är det som deltar i en kemisk reaktion?
Elev: Elektronerna förflyttas.
Sture: Vilka elektroner? 
Elev: Ää … valenselektronerna.
Sture: Valenselektronerna. Så hädanefter så fort det är kemi och ni inte kan svaret 
säger ni det beror självklart på valenselektronerna /…/ allt annat hänger på dom 
här [läraren pekar på den ™inramade texten på tavlan] därför gjorde jag en liten ruta, 
jag tyckte den var lite viktig. Ok Sandra? Har du gjort en ruta? Jonas har du gjort en 
ruta? Ruta betyder obs obs viktigt. /…/ Allt allt, allt, varenda reaktion som sker i hela 
världen törs jag påstå beror på dom här [pekar på rutan på tavlan]. Så är det någonting 
som ni ska komma ihåg av dom här fem sex veckorna så är det det här /…/ (Sture, 
lektion 2, ht 09, emfas tillagd). 

Lärarens starka betoning på valenselektronerna är ett återkommande inslag 
i undervisningen. Elevernas svar är ett tydligt ”eko” av lärarens ambition att 
sätta ett likhetstecken mellan kemisk reaktion och valenselektroner som för-
flyttas. Intressant är också att det i elevsvaren (nästan) alltid är elektronbyten 
det handlar om – att elektroner också kan delas mellan atomer uppmärksam-
mas inte. Detta gäller samtliga de elevsvar där begreppet elektron förekom-
mer. Det framstår som att eleverna relaterar kemisk reaktion till bildandet av 
jonföreningar. En anledning till detta skulle kunna vara att jonbindningen får 
större utrymme både i undervisningen, både under s.k. teorigenomgångar 
och under laborationer, och i läroböckerna.

Sve3 är den svenska skola med högst andel elever som inkluderar slut-
resultatet av en kemisk reaktion dvs. att ett nytt ämne bildas. Denna skola 
skiljer sig också från Sve1 (och Sve2) genom att endast begrepp mikronivåns 
atomnivå används. I de fall de finlandssvenska eleverna svarar på mikro-
nivå så använder de i lägre utsträckning än de svenska eleverna begrepp på 
elektronnivå; de fokuserar istället atomen och hamnar inte i beskrivningar 
om elektronbyten och elektronskal på samma sätt som framförallt eleverna 
i svenska Sve1 gör. När de mer kvalificerade begreppen på elektronnivå an-
vänds verkar det följaktligen bli svårare att knyta ihop säcken dvs. att uttrycka 
också att ett nytt ämne bildas. 

Fin3 har högst andel elever som svarar att ett nytt ämne bildas och få elever 
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som överhuvudtaget använder begrepp på mikronivå. Eleverna i denna skola 
når också den högsta medelpoängen på fråga 2. Två elever från denna skola 
svarar exempelvis så här på enbart makronivå:

Pojke 1, förtest: ”En kemisk reaktion sker när två ämnen blir reaktiva då de ”förenas”. 
Det uppstår då ett nytt ämne och man kan se det genom att det tex. bildas bubblor 
eller byter färg.”
Pojke 2, eftertest: ”Ett ämne reagerar med ett annat och bildar ett tredje tex. en tidning 
gulnar.”

Att använda begrepp på elektronnivå verkar också göra det svårare att skapa 
korrekta begreppsrelationer mellan de taxonomiska nivåerna. Ett tydligt 
mönster är att de elever i Sve1, men även övriga svenska och finlandssvenska 
elever, som använder begreppet (valens)elektron tenderar att ”glömma bort” 
begreppet atom och skriver som om det finns en direkt relation mellan ämne 
och elektron. Exempelvis så förekommer begreppet ämne och valenselektron 
tillsammans i nära hälften av elevsvaren i eftertestet hos Sve1: 

Pojke 2, eftertest: ”Ve- [valenselektroner] flyttas bort eller tas emot av ett ämne då 
blir den full och glad eller ledsen.”
Pojke 3, eftertest: ”När 2 ämnen möts så vill oftast det ena ämnet ta upp en ve- och 
då släpper det andra ämnet ifrån sig en ve- då kommer en kemisk reaktion (ve-= 
valenselektron).”

Den relation som skapas mellan ämne och valenselektron blir i ett kemiskt 
perspektiv felaktig i ett disciplinärt perspektiv eftersom begreppet atom sak-
nas som ”brygga” mellan dessa två begrepp. Ämnen är uppbyggda av atomer 
men det är atomer som tar emot eller ger bort valenselektroner, inte ämnen. 
Å ena sidan kan dessa elevers nya sätt att svara beskrivas som den mest kva-
lificerade, i de fall de rör sig från beskrivningar från makronivå i förtestet. 
Pojke 2 (ovan) svarade exempelvis så här i förtestet:

Pojke 2, förtest: ”När ett ämne möter ett annat ämne och då bildas en reaktion.”

Å den andra så blir svaret i eftertest mindre korrekt jämfört förtestet, dels 
beroende på att den begreppsrelation som skapas är felaktig, dels beroende 
på att formuleringen i eftertest inte uttrycker att det är två ämnen som på 
något är involverade. Denna typ av ökande fragmentariska svar från för- till 
eftertest var också synlig i fråga 1 bland många elevsvar i Sve1. Begreppet pro-
ton tillkommer i eftertestet, men där skapas också en felaktig direkt-relation 
mellan ämne och proton. Svaret i eftertestet blir således också mindre korrekt 
eftersom beskrivningen är mycket mer ofullständig än den i förtestet. 

De elever som endast använder begreppen ämne och atom skapar i större 
utsträckning korrekta relationer mellan nivåerna. Detta gäller både svenska 
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och finlandssvenska elever. Elever i Sve3, Fin1a och Fin3 svarar exempelvis 
så här i eftertestet:

Flicka 1, Sve3, eftertest: ”Vid en kemisk reaktion så blandar sig atomerna i de olika 
ämnena som reagerar på varann och bildar olika molekyler som blir ett nytt ämne” 
Flicka 1, Fin1a, eftertest: ”Atomerna reagerar med varandra och bildar ett nytt 
ämne.” 
Flicka 1, Fin3, eftertest: Då ett ämne blandas med varandra. Ena ämnets byggstenar 
blandar sig med det andra ämnets byggstenar. Kan hända en reaktion t.ex. färgen 
ändras. 

Det framstår med andra ord som lättare för elever att ge en mer korrekt 
beskrivning av en kemisk reaktion på både makro- och mikronivå om be-
greppen på mikronivån endast omfattar dess atomnivå. När begrepp som 
valenselektron och elektronskal används verkar det bli svårare skapa korrekta 
relationer inom och mellan mikro- och makronivå.

Sammanfattningsvis visar de finlandssvenska elevsvaren ett bättre kun-
nande gällande begreppet kemisk reaktion genom att de generellt svarar mer 
korrekt och fullständigt än de svenska. De skapar färre felaktiga relationer 
mellan makro- och mikronivå och de svarar i högre utsträckning att ett nytt 
ämne bildas vid en kemisk reaktion. Samtidigt använder de svenska eleverna 
mer begrepp på mikronivå, eller på både makro- och mikronivå, jämfört med 
de finlandssvenska eleverna. Detta skulle ur ett strikt taxonomiskt perspektiv 
också kunna tolkas som mer kvalificerade svar.

Diskussion
Det är inte oproblematiskt att tolka det kvantitativa resultat på eftertestet som 
att de båda elevgrupperna har nått samma typ av kunnande om begreppet 
grundämne, eller att de finlandssvenska eleverna har ett större kunnande 
om begreppet kemisk reaktion än de svenska; bakom poängen döljer sig 
svar som delvis är olika till sin karaktär. Eftersom undervisning av tradition 
vanligen utformas i relation till det läromedel som används, kan skillnaden 
gällande vilka aspekter hos begreppen som fokuseras hos det finlandssvenska 
och de svenska läromedlen vara en möjlig orsak. Sett till att de två svenska 
läromedlen behandlar mer explicit relationen grundämne-atom medan det 
finlandssvenska läromedlet starkare betonar relationen rent ämne – bland-
ning, kan man förstå varför de svenska eleverna i mycket högre utsträck-
ning svarar att ett grundämne består av samma slags atomer och varför de 
finlandssvenska eleverna svarar att ett grundämne är ett rent ämne eller är 
inte blandat med något annat ämne. Definitionen att ett grundämne består 
av samma slags atomer blir tydligast framlyft i svenska Kemi Lpo och det är 
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också i Sve2 – den skola som använder Kemi Lpo – som denna definition 
är mest frekvent bland elevsvaren. Att det finlandssvenska läromedlet foku-
serar både mer omfattande och tydligt begreppet kemisk reaktion skulle på 
motsvarande sätt kunna vara en bidragande orsak till att de finlandssvenska 
eleverna i högre utsträckning än de svenska beskriver att ett nytt ämne bildas 
vid en kemisk reaktion. 

Även de skillnader som observerats gällande hur innehållet behandlas i 
de svenska respektive finlandssvenska klassrummen skulle kunna förklara 
varför fråga 2 väcker så olika associationer. Eriksson, Ståhle och Lindberg 
(2011) beskriver hur arbetet med att skriva reaktionsformler får ett något 
större utrymme i de finlandssvenska klassrummen, och Lindberg och Löf-
gren (2011) visar att proven i de finlandssvenska klassrummen, till skillnad 
från de svenska, inkluderar frågor som handlar om att skriva fullständiga 
reaktionsformler. Elever som får arbeta med att skriva och balansera reak-
tionsformler möter ett flertal specifika exempel som alla handlar om att när 
två ämnen möts och reagerar med varandra (A+B) bildas (→) ett nytt ämne 
(AB).10 En reaktionsformel ger med andra ord en kortfattad och överskådlig 
beskrivning av vad som händer under en kemisk reaktion på makronivå, 
även om mikronivåns valenselektroner är osynliga. Att eleverna får arbeta 
med reaktionsformler skulle i så fall också kunna förklara varför de finlands-
svenska eleverna ger en mer fullständigt beskrivning av begreppet och varför 
beskrivningar på makronivå dominerar.

Olika svarsmönster – uttryck för kulturella skillnader?
De svenska elevsvaren reflekterar i eftertestet i högre utsträckning det under-
visningsinnehåll som behandlats i bemärkelsen att de mer frekvent använder 
begrepp på mikronivå, än de finlandssvenska elevsvaren. Å ena sidan skulle 
detta kunna tolkas som att de svenska eleverna utvecklat en större vana att 
använda dessa begrepp än de finlandssvenska eleverna. Å den andra skulle 
det lika gärna kunna vara ett uttryck för de möjliga kulturella skillnader som 
Eriksson, Ståhle och Lindberg (2011) identifierat mellan de två ländernas 
skolor. Generellt skulle denna skillnad kunna formuleras som att undervis-
ningspraktikerna i de tre finlandssvenska klassrummen präglas av en begrän-
sad kommunikation mellan läraren och eleverna och att diskussioner med ett 
naturvetenskapligt innehåll inte förekommer, medan de svenska klassrum-
men utmärks av att elevernas eget tänkande uppmuntras och att läraren och 
eleverna diskuterar vardagliga och/eller samhälleliga fenomen ur ett kemiskt 
perspektiv. Denna skillnad i kommunikation speglas också i proven; de fin-

10. Reaktionsformlerna som behandlas under undervisningen begränsas till exempel till att 
två grundämnen reagerar med varandra.
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landssvenska proven innehåller frågor som inte kräver mer än ett ord eller 
en kemisk beteckning som svar, medan frågorna i de svenska proven kräver 
både längre och mer resonerande svar (Lindberg & Löfgren, 2011). Vidare 
visar Danielsson (2011) att eleverna är noggrannare än de svenska när det 
gäller exakta avskrifter av lärarnas tavelanteckningar. Dessutom uppmuntras 
eleverna i de svenska skolorna, till skillnad från de finlandssvenska, att vara 
källkritiska och en av de svenska lärarna uppmanar dessutom eleverna att 
också vara kritiska mot honom. Detta skulle möjligen kunna tolkas som att 
i den finlandssvenska skolan förmedlas, ännu starkare än i den svenska, en 
bild av naturvetenskapen som auktoritär och där noggrannhet är A och O. 
Sammanfattningsvis skulle den bild som dessa tre studier tillsammans teck-
nar kunna vara en bidragande orsak till att de finlandssvenska eleverna inte 
använder begrepp som behandlats under den genomförda undervisningen i 
samma utsträckning som de svenska eleverna i eftertestet.

Även resultatet som handlar om att de finlandssvenska skolorna svarar 
mer samstämmigt i eftertestet och uppvisar en lägre spridning i poängmedel-
värde kan förstås i relation till analysen av vilka undervisningspraktiker som 
dominerar i de olika skolorna (Eriksson, Ståhle & Lindberg, 2011). Karaktä-
ren på undervisningen är i de finlandssvenska klassrummen ganska likartad, 
medan det finns en större variation mellan undervisningen i de svenska. Det 
kunskapsinnehåll som görs tillgängligt för eleverna kan följaktligen ses som 
mera likartat i de finlandssvenska klassrummen. Mot en sådan bakgrund är 
en lägre grad av spridning i hur eleverna svarar förväntad. 

Är också indikationen att de finlandssvenska eleverna mer frekvent svarar 
i form av exempel ett uttryck för kulturella skillnader? I relation till Lindberg 
och Löfgrens (2011) analys av vilka slags svar som förväntas av eleverna på 
de finlandssvenska och svenska kemiproven framstår detta som en rimlig 
tolkning. Att kunna namnge, ange och ge exempel är viktigt för att bli god-
känd i de finlandssvenska proven. Frågor med fasta svarsalternativ och frågor 
som kräver endast några få ord är klart dominerande i dessa prov. Även i 
de svenska proven förekommer sådana slags frågor men i lägre omfattning. 
Däremot är frågor som kräver att eleverna svarar med en eller flera meningar 
betydligt vanligare i de svenska proven. I detta perspektiv framstår frågorna 
i för- och eftertestet som en typ av frågor de finlandssvenska eleverna är 
mindre vana vid. I detta sammanhang uppkommer förstås frågan om de två 
frågorna i för- och eftertestet kan pröva både finlandssvenska och svenska 
elevers kunnande på ett rättvist sätt. Hur eleverna svarar på den typ av frågor 
som vi använde i för- och eftertestet är bl.a. beroende av hur de uppfattar 
frågan, hur vana de kan antas vara med denna typ av frågor, vad som betonats 
i undervisningen, osv. Värdet av den bedömning av elevsvaren som gjorts i 
detta kapitel är således i stort avhängig av aspekter som vi inte kan kontrollera 
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fullt ut. Sett till Lindberg och Löfgrens (2011) studie i denna volym är det 
rimligt att anta att de svenska eleverna är mera vana att besvara öppna frågor 
jämfört med de finlandssvenska. Faktorer av detta slag borde också vara av 
intresse när man diskuterar hur elever i olika länder klarar sig i nationella 
mätningar som PISA-studien (se t.ex. Roe, 2010).
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Att hitta svaret i eller bortom texten
En analys av elevers svar på PISAfrågan om ozon

Ragnhild Löfgren, Linköpings universitet  
Inger Eriksson, Stockholms universitet

PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD projekt 
som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem 
bidrar till att femtonåringar elever är rustade att möta framtiden (OECD/
PISA, 2006). Uppgifterna i PISA är tänkta att spegla hur väl skolsystemet 
förmår bidra till att medborgarna utvecklar kunskaper och färdigheter som 
ses som nödvändiga för en nations utveckling (Sjøberg, 2007). Eleverna ska 
kunna sätta kunskaperna i ett sammanhang samt förstå processer, tolka och 
reflektera över information (läsförståelse) samt lösa problem. PISA-studierna 
genomförs vart tredje år. Vid varje tillfälle är ett specifikt kunskapsområde i 
fokus men alla kunskapsområden prövas varje gång.1 

Även om vi vid planeringen av projektet Kemitexter som redskap för natur-
vetenskapligt lärande formulerade problem och frågeställningar mot bak-
grund av att Finland topp-presterat i PISA-mätningarna jämfört med de 
övriga nordiska länderna2 så är projektet inte en studie som avser att säga 
något om PISA – vare sig när det gäller konstruktionen av frågor eller resul-
taten. Intresset är istället riktat mot hur undervisningen tar form i några fin-
landssvenska och svenska klassrum och vilket kemilärande som därmed görs 
tillgängligt för eleverna. Som framgår av introduktionen till denna volym 
så valdes de finlandssvenska skolorna ut mot bakgrund av att de i PISA-
mätningen 2003 hade ett medeltal som låg över eller lika med medeltalet 
i Finland som helhet3 (Lie, Linnakylä & Roe, 2003). Vi valde även som ett 

1. För en problematiserande analys av vad PISA mäter och hur resultat och råd 
påverkar utbildningspolitiken, se Sjøberg (2007). 
2. Enligt Brandell (2011) har Sverige försämrat sin relativa position från PISA mät-
ningen 2000 till motsvarande mätning 2009. De övriga nordiska länderna Danmark 
och Norge har förbättrat sin relative position. Också Finland har förbättrat sin mots-
varande position. 
3. De finlandssvenska skolorna fick ta del av de poäng som deras skola fått i mät-
ningen även om detta inte är tanken med PISA-mätningarna. PISA-mätningarna är 
inte utarbetade för att säga något om en enskild skola eller enskilda elever (Sjøberg, 
2007).
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led i dataproduktionen att använda en av de frisläppta PISA-frågorna med 
relevans för det behandlade innehållet – inte för att jämföra med resultaten 
på nationell nivå utan för att kunna analysera hur de elever som undervisats 
i relation till det periodiska systemet och kemiska bindningar svarar på en 
och samma fråga.

De frågor som offentliggjorts är kategoriserade utifrån olika innehållsliga 
och kompetensmässiga dimensioner. Exempel på innehållsliga dimensio-
ner är fysikaliska system (kunskap i naturvetenskap) och naturvetenskaplig 
metod och naturvetenskapliga förklaringar (kunskap om naturvetenskap). 
De kompetensmässiga dimensionerna kan t.ex. vara: förklara företeelser na-
turvetenskapligt, använda naturvetenskapliga fakta och argument samt att 
identifiera naturvetenskapliga frågeställningar (OECD/PISA, 2006).

Syfte
Syftet med detta kapitel är att beskriva och jämföra hur de svenska och 
finlandssvenska eleverna i vår studie svarar på en av de offentliggjorda 
kemirelaterade PISA-frågorna från studien 2000 efter genomgången under-
visning om periodiska systemet och kemiska bindningar. 

Frågorna, bedömningen och resultat
Det är endast ett fåtal av PISA-frågorna som offentliggörs eftersom de flesta 
frågorna används flera gånger. Det var med andra ord svårt att hitta en fråga 
som väl matchade det innehåll som behandlades i de klassrum vi observerade. 
Den PISA-fråga som vi valde innehåller fyra delfrågor som handlar om hur 
ozon uppstår, vad det består av ur ett kemiskt perspektiv men också frågor 
kring ozonets effekter och vad som kan undersökas med naturvetenskapliga 
metoder. PISA-frågan delades ut till eleverna i de olika klasserna i slutet av 
den observerade lektionssekvensen. Uppgiften med sina fyra delfrågor inleds 
med ett utdrag ur en artikel om ozon (se Bilaga 2) som eleverna uppmanas 
läsa först (http://www.skolverket.se/sb/d/254/a/1133). 
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Delfråga 1 
I den första delfrågan förväntas eleverna med stöd av texten och en tecknad 
bildsekvens förklara hur ozon bildas. 

 

Figur 1. Utdrag ur den frisläppta PISA frågan om ozon – första delfrågan.

Vid bedömningen av elevsvaren har vi gett maximalt 4 poäng för denna 
uppgift. För att bedömas med 4 poäng ska eleverna nämna begreppen atom, 
molekyl, ozon samt beskriva drivkraften för bildning av ozon. Nedan ges ett 
exempel på ett elevsvar som bedömts med 4 poäng.

Pojke 10: Vid första rutan ser man tre syremolekyler som består av 2 syreatomer 
och när en av molekylerna träffas av solljus så splittras den och då blir det istället 
två ensamma syreatomer de två andra molekylerna så tar i sin tur och bjuder in 
de ensamma atomerna, 1 på var molekyl och så bildas ozon molekyler, O3 med tre 
syreatomer”. (Pojke i FIN1b)

Svar som bedömts med 3 poäng innefattar en beskrivning av den kemiska 
processen men saknar en beskrivning som anger att solen är drivkraften till 
att syrgasmolekylen splittras.

Elev 13: O2 består av två syreatomer, O3 består av 3 atomer. I serien ser vi O2 (syrgas) 
och så kommer det en syreatom som syrgasen drar med sig och bildar molekylen O3 
= ozon, då blir dom glada. (Elev i SVE1)

Svar som bedömts med 2 poäng innehåller ett vardagsspråk som inte är kor-
rekt samtidigt som svaret blir rätt.
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Pojke 9: Det små gubbarna står för molekyler. Molekylerna består av små små ato-
mer som sedan plussar med några andra atomer och blir 3. Så svaret är O3. (Pojke i 
SVE2)

Gemensamt för de svar som bedömts med 1-0 poäng är att de tar fasta på ett 
vardagligt sammanhang och fokuserar att molekylerna/atomerna/gubbarna 
är kompisar som behöver tröst. Tröst eller olycka blir således drivkraften i 
dessa exempel. 0 poäng har också getts till svar som är ofullständiga och/
eller eller att frågan är obesvarad.

Exempel på svar som bedömts med 1p: 

Pojke 1: Två vänner (O2) separeras och letar efter tröst. Så kommer andra O2:n som 
tröstar O och blir kompisar. De bildar en grupp på 3 atomer (Pojke i SVE2).
Exempel på svar som bedömts med 0p:
Flicka 1: O2 är olycklig och vill hitta kompisar & han träffar kompisar och sen 
bildar dom en atom. (Flicka i FIN1a)

Tabell 1. Frekvensfördelning och medelvärde för finlandssvenska och  
svenska elevers svar på delfråga 1 (maxpoäng 4 p).

Frekvensfördelning Finlandssvenska 
klasser (N=62)

Svenska klasser 
(N= 55)

0 poäng 16 12

1 poäng 9 11

2 poäng 9 12

3 poäng 21 11

4 poäng 7 9

M (aritmetiskt medelvärde) 1,9 1,9

Sett till medelvärdet för hur de finlandssvenska och svenska eleverna besvarat 
den första delfrågan går det inte att se några skillnader i elevernas prestatio-
ner. Det som indikerar en viss skillnad är att det är en högre andel (1/3) av de 
finlandssvenska eleverna jämfört med de svenska eleverna (1/5) som har svar 
som bedömts med tre poäng. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även 
om medelpoängen visar på likartade prestationer finns de flera elever i de 
finlandssvenska klasserna som svarar något bättre jämfört med de svenska.

Delfråga 2
Den andra delfrågan är en flervalsfråga där eleverna förväntas kunna avgöra 
om det ozon som bildas under ett åskväder är ”bra” eller ”dåligt” ozon. 
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Figur 2. Utdrag ur den frisläppta PISA frågan om ozon – andra delfrågan.

Eleverna uppmanas att välja det svar och den förklaring som får stöd i den 
inledande texten vilket innebär att endast ett svar ska markeras (alternativ 
B). Rätt svar har bedömts med 1 poäng alla övriga svar har bedömts med 0 
poäng. Många elever har markerat både alternativ B och C eftersom dessa 
alternativ stämmer överens med det som står i den inledande texten. Det som 
gör frågan svår är tilläggsinformationen att man kan känna lukten av ozon. 
Detta kan man endast göra i troposfären (närmast marken) eftersom strato-
sfären ligger alltför långt ifrån jordytan. Man måste läsa den introducerande 
texten mycket noga för att kunna dra denna slutsats. 

Tabell 2. Finlandssvenska och svenska elevers svar på delfråga 2  
(maxpoäng 1 p). 

Frekvensfördelning Finlandssvenska 
klasser (N=62)

Svenska klasser 
(N= 55)

0 45 37

1 17 18

M (aritmetiskt  
medelvärde)

0,3 0,3

I alla klasser har en rätt hög andel av eleverna haft svårt med denna delfråga. 
Sett till medelvärdet för de finlandssvenska och svenska elevernas svar på 
denna delfråga finns inga skillnader. Studerar man medelvärdet för de olika 
klasserna kan man konstatera att speciellt i två av de finlandssvenska klas-
serna och en av de svenska är det mycket få som svarat rätt (2 av17 i Fias 
klass, 1 av 11 i Freds klass och 2 av 16 i Stures klass).

Delfråga 3
Denna delfråga förutsätter att eleverna kan använda kunskaper som går utö-
ver den direkta information som ges i den introducerande texten. 
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På rad 13 och 14 [i den inledande texten] påstås: ”Utan detta nyttiga ozonlager skulle 
människan vara mer mottaglig för vissa sjukdomar på grund av ökningen av den 
infallande ultravioletta strålningen från solen.” Ange en av dessa sjukdomar. (Utdrag 
ur den frisläppta PISA frågan om ozon – tredje delfrågan)

Tabell 3. Finlandssvenska och svenska elevers svar på delfråga 3  
(maxpoäng 1 p).

Frekvensfördelning Finlandssvenska 
klasser (N=62)

Svenska klasser 
(N= 55)

0 19 9

1 43 46

M (aritmetiskt  
medelvärde)

0,7 0,8

De allra flesta eleverna har svarat cancer, hudcancer eller någon annan hud-
påverkan. Alla dessa typer av svar har gett 1 poäng. Uteblivet svar eller svar 
som t.ex. HIV/AIDS, huvudvärk eller solsting har gett 0 poäng. Nästan alla 
eleverna i de tre svenska klassrummen svarar korrekt på denna fråga medan 
de finlandssvenska eleverna visar en osäkerhet kring detta eftersom de i större 
utsträckning lämnar blankt på denna fråga alternativt svarar något annat. 
Denna skillnad mellan de finlandssvenska och svenska elevernas svar är sta-
tistiskt signifikant (α = 0,1%).

Delfråga 4
I den fjärde delfrågan ska eleverna avgöra vilka typer av frågor som kan 
besvaras med hjälp av naturvetenskaplig forskning. Frågan avser att pröva 
huruvida eleverna kan identifiera en naturvetenskaplig frågeställning. Elev-
erna uppmanas att ringa in rätt svarsalternativ (ja/nej):

Figur 3. Utdrag ur den frisläppta PISA frågan om ozon - fjärde delfrågan.
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De elever som svarat nej på den första fråga och ja på den andra har fått 2 
poäng. Om de svarat rätt på den ena har de fått 1 poäng. 

Tabell 4. Finlandssvenska och svenska elevers svar på delfråga 4  
(maxpoäng 2 p).

Frekvensfördelning Finlandssvenska 
klasser (N=62)

Svenska klasser  
(N= 55)

0 18 14

1 11 18

2 33 23

M (aritmetiskt  
medelvärde)

1,2 1,2

Resultatet på delfråga fyra uppvisar som de tidigare delfrågorna ingen skill-
nad mellan finlandssvenska och svenska elevers prestationer sett till medel-
poäng. Ser man däremot till de elever som bedömts med 2 poäng ser vi att 
de finlandssvenska eleverna presterar något bättre, då drygt hälften av de 
finlandssvenska eleverna har bedömts med maxpoäng. Skillnaden är statis-
tiskt signifikant (α = 0,5%). Eleverna i Fias klass och Svens klass har lägst 
resultat på denna delfråga.

Diskussion
Trots de stora skillnader som tidigare har rapporterats mellan svenska och 
finska eleverna prestationer så återspeglar elevernas prestationer i den här 
använda PISA-frågan som helhet inte en sådan tendens. I tre av delfrågorna 
(delfråga 3 och 4) ser vi dock några tendenser till skillnader. I delfråga 1 är 
det fler finlandssvenska elever som har gett svar som bedömts med 3 poäng. 
Detta kan indikera en något större vana att använda kemiska begrepp och 
termer jämfört med de svenska eleverna som snarare ser ut att välja förkla-
ringar med vardagliga begrepp.

Resultaten på delfråga 3 indikerar att de svenska eleverna är säkrare på 
att kunna gå utanför den information som ges i den inledande texten. Del-
frågan är utformad så att eleverna förväntas använda kunskaper från annat 
håll. I en detaljerad analys av hur de nordiska eleverna presterar i läsning 
visar Roe (2010) att finska elever presterar klart sämre på läsuppgifter som 
kräver reflektion och värderingsförmåga jämfört med både svenska och nor-
ska elever. 
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Även resultaten på delfråga 4 indikerar skillnader mellan de svenska och 
de finlandssvenska eleverna. De finlandssvenska eleverna presterade bättre 
i denna fråga som förutsätter mycket noggrann läsning. Roe (2010) visar i 
ovannämnda analys att finska elever är speciellt bra på att hämta information 
ur texter som kräver mycket noggrann läsning av detaljerade fakta. Denna typ 
av faktahantering har enligt Roe eleverna i både Sverige och Norge betydligt 
svårare att hantera.

Sammantaget kan vi konstatera att sett till frågan som helhet är det endast 
mycket små skillnader som går att urskilja mellan de svenska och finland-
ssvenska elevernas prestationer. En skillnad som kunnat urskiljas är att de 
svenska eleverna bättre hanterar delfråga 3 där man efterfrågar en sjukdom 
som man kan drabbas av om man utsätts för ökad UV-strålning. De svenska 
eleverna verkar – sett till svaren – vara mer vana vid att ge svar som inte går 
att finna i texten utan istället måste hämtas från andra erfarenheter medan de 
finlandssvenska eleverna i högre grad lämnar blankt på denna fråga. En an-
nan skillnad rör delfråga 4 där de finlandssvenska eleverna uppvisar en större 
säkerhet i att hämta ut detaljerad information i texten. Detta tillsammans 
med mer korrekt använda begrepp och termer kan kopplas till de tendenser 
till kulturella skillnader som vi urskiljt i undervisningspraktikerna i de olika 
länderna där kunskapens användning i olika sammanhang är vanligare i de 
svenska kemiklassrummen (se Eriksson, Ståhle & Lindberg och Lindberg & 
Löfgren, 2011). 
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Bilaga 1
Svenska och finlandssvenska kursplaner i Kemi  
från undersökningsperioden 20072009

Ur Skolverkets författningssamling: Kursplaner och betygskriterier: Natur-
orienterande ämnen: Kemi. 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=24
&skolform=11&id=3881&extraId=2087 (hämtad 25 november 2011)

Kemi
Ämnets syfte och roll i utbildningen

Kemiämnet syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt per-
spektiv. Samtidigt skall utbildningen befästa upptäckandes fascination och 
glädje och människans förundran och nyfikenhet såväl inför vardagslivets 
fenomen som naturens uppbyggnad. Kemiämnet syftar vidare till att belysa 
och bearbeta frågor om hälsa, miljö och jordens resurser.

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven 
beträffande natur och människa

utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tek- –
niska produkter av betydelse för vardagslivet,
utvecklar kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner, –
utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som för- –
klaringsmodell för kemiska processer,
får inblick i äldre tiders kemiska tänkande och kunnande, –
utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp  –
och spridning,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
utvecklar kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp och  –
modeller och hur dessa kan utvecklas genom experimenterande,
utvecklar kunskap om hur kemin har påverkat våra materiella livsvillkor  –
och vår kulturs världsbild,

beträffande kunskapens användning 
utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga  –
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erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälso-
frågor,
utvecklar förmåga att använda kunskaper i kemi samt etiska och este- –
tiska argument i diskussioner om konsekvenser av kemins samhälleliga 
tillämpningar.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Kemiämnet tar sin utgångspunkt i vardagen och lyfter i detta perspektiv 
fram frågor rörande naturresurser och hälsa. Grundläggande är begrepp 
som materiens uppbyggnad och egenskaper, kemiska reaktioner, kretslopp 
och transport. Förståelse av materiens struktur och egenskaper utgår från 
elementär kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning. Centralt för 
tolkningen av kemiska reaktioner är att massan bevaras, men att atomära 
beståndsdelar vid reaktionen arrangeras till nya kemiska föreningar samtidigt 
som energi omsätts. Ämnenas kretslopp, transport och spridning kan förstås 
utifrån kännedom om materiens egenskaper, kunskaper om kemiska reak-
tioner samt om vattnets och luftens roll som lösnings- och transportmedel. 
Uppbyggnad och nedbrytning av ämnen i naturen är olika delar av naturliga 
kretslopp. Människans verksamhet ingriper i dessa kretslopp.

Kunskaper i kemi är en viktig förutsättning för det moderna samhäl-
lets produktion, miljöarbete och hälsovård. Hit hör kunskaper om naturliga 
och industriella processer, om framställningen av olika material och deras 
användning samt hur återanvändning och återvinning används för att orga-
nisera resurshushållningen. I grundskolan utvecklas kunskaper i kemi för att 
kunna förstå, argumentera och ta ställning i frågor som rör t.ex. industripro-
cesser, produkter, produktanvändning, energiutnyttjande eller för att föreslå 
åtgärder i frågor som rör miljö och hälsa.

Industriella processer ger många produkter som väsentligt förbättrat män-
niskans livsvillkor. Samma processer ger också ofta biprodukter som behöver 
tas hand om på ett miljömedvetet sätt. Exempelvis ger storskalig förbränning 
av sopor för energiproduktion miljöfördelar jämfört med lokal eldning, men 
kräver att rökgaser renas och askrester tas om hand eller används på ett 
betryggande sätt. Gödsling av mark ger produktionsfördelar men ger samti-
digt upphov till miljöproblem. Vatten är ett effektivt transportmedel både i 
tekniken, i naturen och i organismer. Föroreningar kan spridas med vatten, 
men vatten kan också renas med kemiska och biologiska metoder. Luft kan 
både förorenas och renas. 

/…/ [Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte året]
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall 
beträffande natur och människa

ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt- –
tekniska produkter,
ha kunskap om de viktigaste kretsloppen i naturen samt kunna beskriva  –
några spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark,
ha kunskap om vattnets egenskaper och kunna beskriva dess roll som  –
lösningsmedel och som transportmedel i mark och växter,
ha kunskap om egenskaper hos luft och dess betydelse för kemiska proces- –
ser som korrosion och förbränning,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt  –
i hur de kan utformas, 
kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resulta- –
tet,
kunna med hjälp av exempel belysa hur kemins upptäckter har påverkat  –
vår kultur och världsbild,
ha inblick i hur experiment utformas och analyseras utifrån teorier och  –
modeller,

beträffande kunskapens användning
kunna använda resultat av mätningar och experiment i diskussioner om  –
miljöfrågor,
kunna använda såväl kemiska kunskaper som estetiska och etiska argu- –
ment i frågor om resursanvändning, föroreningar och kretslopp,
ha kunskaper om industriella tillämpningar inom kemiområdet, –
kunna med hjälp av exempel belysa hur kemisk kunskap har använts för att  –
förbättra våra levnadsvillkor samt hur denna kunskap har missbrukats,
känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och  –
brandfarliga ämnen,
kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhäl- –
let. 

Bedömning i de naturorienterande ämnena: biologi, fysik, kemi
Bedömningens inriktning

Bedömningen av elevens kunnande i biologi, fysik och kemi skall ske med 
utgångspunkt dels i de för ämnena gemensamt utformade texterna, dels i 
respektive ämnestexter. 
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Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden 
Bedömningen gäller elevens förmåga att beskriva och förklara omvärlden ur 
naturvetenskapligt perspektiv. Vidare gäller bedömningen hur eleven kan 
följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner och därvid 
uttrycka sina tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier 
från biologi, fysik och kemi. 
Naturvetenskapens karaktär
Grunden för bedömningen gäller elevens förtrogenhet med de olika sätt att 
arbeta och utveckla kunskaper som kännetecknar naturvetenskapen. Detta 
innebär att elevens förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagel-
ser, experiment och reflektion skall beaktas. Vidare är en bedömningsgrund 
medvetenheten om växelspelet mellan utvecklingen av begrepp, modeller 
och teorier å den ena sidan och erfarenheter från undersökningar och ex-
periment å den andra. I bedömningen ingår elevens medvetenhet om hur 
den naturvetenskapliga kunskapen förändras genom historien och hur den 
bidragit och bidrar till att forma människans uppfattning om sig själv och 
sin omvärld.
Naturvetenskapen som mänsklig och social aktivitet 
Bedömningsgrunden är här elevens insikter i växelspelet naturvetenskap-
teknik-samhälle och hur detta växelspel leder till ny kunskap, nya uppfin-
ningar och produkter som på olika sätt används av människan och därvid 
påverkar naturen, lokalt och globalt. Bedömningen gäller också medveten-
heten om etiska och estetiska frågor med anknytning till både växelspelet 
och den naturvetenskapliga verksamheten. Elevens förmåga att argumentera 
utifrån såväl naturvetenskapliga som etiska och estetiska perspektiv ingår i 
bedömningen.

Kriterier för betyget Väl Godkänt

Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi 
i situationer som är nya för henne eller honom för att beskriva och förklara 
förlopp och företeelser i omvärlden. 
Eleven bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågeställningar som 
går att vetenskapligt undersöka. 
Eleven deltar vid planering av en undersökning samt bidrar till dess utvärd-
ering.
Eleven bidrar vid diskussioner i frågor om hur kunskapen om naturen har 
utvecklats och hur den formats av och format människors världsbilder.
Eleven skiljer på naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten, 
till exempel i den information som media tillhandahåller.
Eleven använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att granska och vär-
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dera ställningstaganden i frågor som rör miljö, resurshushållning, hälsa och 
teknik i vardagslivet. 
Eleven ger historiska exempel på hur ett vetenskapligt arbetssätt har hjälpt 
till att lösa vardagliga och samhälleliga problem. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi 
för att skapa nya frågeställningar och hypoteser om företeelser i omvärl-
den. 
Eleven redovisar med exempel kunskaper om hur vardagliga problem bear-
betas till frågeställningar som kan undersökas vetenskapligt samt utvärderar 
slutsatser av en undersökning i relation till hypotesen och undersökningens 
uppläggning. 
Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersök-
ning.
Eleven beskriver med exempel hur kunskapen om naturen utvecklats och 
hur den både formats av och format människors världsbilder.
Eleven identifierar skillnader mellan naturvetenskapliga och andra sätt att 
skildra verkligheten till exempel i den information som media tillhanda-
håller.
Eleven använder sin naturvetenskapliga kunskap för att granska en argu-
mentation rörande frågor om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik samt 
de intressen och värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden. 
Eleven illustrerar med exempel vetenskapliga undersökningars fördelar och 
begränsningar när det gäller att lösa vardagliga och samhälleliga problem.
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Utbildningsstyrelsen: Grunderna för läroplanen för den grundläggande ut-
bildningen (2004). s. 185-194
http://www02.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf (hämtad 25 no-
vember 2011)

Kemi

ÅRSKURSERNA 7–9

Syftet med undervisningen i kemi i årskurserna 7–9 är att vidga elevens kun-
skaper i kemi och i den kemiska kunskapens natur och att lära eleven tänka 
naturvetenskapligt, skaffa information och använda kunskaperna i olika 
livssituationer. Undervisningen skall ge eleven de nödvändiga byggstenarna 
för att utveckla sin personlighet och skapa sig en modern världsbild. Den 
hjälper också eleven att förstå kemins och teknologins betydelse i vardags-
livet, omgivningen och samhället. Undervisningen i kemi skall ge eleven de 
färdigheter han eller hon behöver för att kunna fatta vardagliga beslut och 
föra diskussioner speciellt om energiproduktion, miljö och industri samtidigt 
som den skall ge eleven möjlighet att ta ansvar för sin omgivning.
Undervisningen bygger på ett undersökande arbetssätt, där utgångspunkten 
är observationer och undersökningar av ämnen och fenomen i omgivningen. 
Stegvis styrs undervisningen mot att tolka, förklara och beskriva fenomen 
och göra modeller av ämnens strukturer och av kemiska reaktioner, med 
hjälp av det kemiska symbolspråket. Det undersökande arbetssättet skall 
hjälpa eleven att gestalta karaktären i naturvetenskapen, att tillägna sig nya 
naturvetenskapliga begrepp, principer och modeller och utveckla förmågan 
att arbeta med händerna, genomföra experiment och arbeta i grupp. Kemi-
undervisningen skall inspirera eleven till studier i kemi.

MÅL 
Eleven skall

lära sig att arbeta tryggt och följa givna instruktioner•	
lära sig att använda undersökningsmetoder som är typiska för naturve-•	
tenskaperna,
också informations- och kommunikationsteknik, och att bedöma infor-•	
mationens pålitlighet och betydelse
lära sig att genomföra naturvetenskapliga undersökningar samt att tolka •	
och presentera resultaten
lära sig att förstå processer som hör till olika ämnens kretslopp och olika •	
produkters livscykel och förstå processernas betydelse för naturen och 
omgivningen
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lära sig att känna och använda kemiska och fysikaliska begrepp som be-•	
skriver olika ämnens egenskaper
lära sig att använda begrepp och modeller som beskriver ämnens struk-•	
turer och kemiska bindningar
lära sig att beskriva och visa kemiska reaktioner med hjälp av reaktions-•	
likheter
lära sig att tillämpa sina kunskaper vid val och i praktiska situationer•	
lära sig om betydelsen av kemiska fenomen och tillämpningar både för •	
människan och samhället.

CENTRALT INNEHÅLL

Luft och vatten
komponenterna i atmosfären och deras betydelse för människan och jäm-•	
vikten i naturen
vattnet och dess egenskaper, till exempel surhet och basiskhet•	
lättantändlighet, förbränningsreaktioner, även beskrivna med hjälp av •	
kemins symbolspråk, och förbränningsprodukternas egenskaper och in-
verkan på omgivningen

Råvaror och produkter
jordskorpans viktigaste grundämnen och föreningar samt deras egenska-•	
per och produktionen av dem, användning och återanvändning av olika 
produkter och tillgången till produkterna
elektrokemiska fenomen, galvaniska element, elektrolys och deras til-•	
lämpningar
klassificering och separering av grundämnen och föreningar, deras ke-•	
miska symboler och jämförelse av reaktionshastigheter
tolkning av reaktionsekvationer och balansering av enkla reaktionsek-•	
vationer
förklaring av grundämnens och föreningars egenskaper och strukturer •	
med hjälp av atommodellen eller det periodiska systemet

Den levande naturen och samhället
fotosyntesen och förbränning, energikällor•	
organiska föreningars reduktionsreaktioner och reaktionsprodukter så-•	
som alkoholer och karboxylsyror samt deras egenskaper och använd-
ningen av dem
kolväten, oljeraffineringsindustrin och dess produkter•	
kolhydrater, proteiner, fetter samt deras sammansättning och betydelse •	
som födoämne och som råvaror för industrin
tvättmedel, kosmetiska produkter och textilier•	
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kan tryggt arbeta enligt givna instruktioner ensam och i grupp•	
kan genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar, till exempel ett •	
experiment där man undersöker förbränningen av ett ämne, reaktions-
produktens löslighet i vatten och vattenlösningens surhetsgrad
kan presentera och tolka sina undersökningsresultat•	
känner till olika ämnens kretslopp och fenomen som de förorsakar i na-•	
turen och omgivningen, till exempel kolets kretslopp, växthusfenomenet 
och försurningen
är medveten om betydelsen av kemiska fenomen och tillämpningar av •	
dem för människan och samhället, till exempel fotosyntesens betydelse 
för lagring av energi i den levande naturen samt korrosion och korrosions-
skyddets betydelse för byggandet och metallindustrin
känner till ämnen som påverkar naturen, vet deras ursprung och sprid-•	
ningsmekanismer och hur de inverkar på människans välbefinnande och 
naturens tillstånd, till exempel tungmetaller och reaktionsprodukter vid 
förbränning av fossila bränslen
känner till olika branscher inom industrin, som metall- och träföräd-•	
lingsindustrin samt deras produkter och produkternas betydelse i var-
dagslivet
kan tolka varudeklarationer, förklara begreppet livscykel och kan som •	
konsument göra olika val
kan använda riktiga begrepp i beskrivningar av ämnens egenskaper och •	
olika kemiska fenomen, till exempel surhet, elledningsförmåga och för-
ändring av aggregationstillstånd
•	•	 kan undersöka ämnens egenskaper och använda resultaten för att klas-
sificera, identifiera och jämföra grundämnen och kemiska föreningar, till 
exempel ädla och oädla metaller
kan med hjälp av ändamålsenliga modeller beskriva atomer, kemiska •	
bindningar och föreningar
kan tolka enkla reaktionslikheter och ställa upp till exempel en ekvation •	
för kolets förbränningsreaktion
kan dra slutsatser om ämnens reaktionsbenägenhet utgående från ato-•	
mernas yttersta elektronskal eller från grundämnenas placering i det pe-
riodiska systemet.
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Texter producerade inom eller i anslutning till forskningsprojektet Kemi-
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