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Författarpresentationer
Astrid Berg är filosofie doktor i oorganisk kemi och universitetslektor 
i naturvetenskap i ett skolperspektiv vid Institutionen för samhälls och 
välfärsstudier, Linköpings universitet  Hennes forskningsintresse handlar 
om vilket innehållsligt (kemi) lärande elever ges möjlighet att utveckla 
i olika undervisningspraktiker.
Kristina Danielsson är filosofie doktor i nordiska språk och univer-
sitetslektor vid Institutionen för nordiska språk och Institutionen för 
utbildningsvetenskap, med inriktning mot språk och språkutveckling, 
Stockholms universitet. Hennes forskningsområden är literacy och sär-
skilt textpraktiker i klassrum. I projektet undersöker hon textpraktiker 
i kemiklassrummen utifrån ett vidgat textbegrepp, med särskilt fokus 
på vilka möjlighet eleverna ges ett närmande till de naturvetenskapliga 
genrerna.
Ulla Ekvall är professor i svenska språket vid Institutionen för nordiska 
språk vid Stockholms universitet och gästprofessor i svenska språket 
vid Institutionen för språk och litteratur, Linnéuniversitet. Hennes for-
skning är till stor del inriktad mot läs- och skrivsituationer i skolan och 
mot texter som elever läser och skriver, båder inom svenskämnet och 
inom andra ämnen. I detta projekt står kemiämnets skriftpraktik i olika 
klassrum i fokus, bl.a. med avseende på hur lärobokstexter och texter på 
t.ex. tavlan hanteras i undervisningssituationer. 
Inger Eriksson är professor i pedagogik vid lärarutbildningen vid Hög-
skolan i Bergen och docent i didaktik vid Institutionen för didaktik och 
pedagogiskt arbete, Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse 
handlar främst om vilket lärande som möjliggörs i olika undervisning-
spraktiker och hur forskare och lärare kan förenas kring ett gemensamt 
intresse för en didaktiskt och innehållsligt mera kvalificerad undervisn-
ing. Hon är vetenskaplig ledare för projektet Kemitexter som redskap 
för naturvetenskapligt lärande.
Viveca Lindberg är filosofie doktor i pedagogik och universitetslektor 
med inriktning mot kunskap och bedömning vid Institutionen för didak-
tik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet. Hennes forskningsin-
tressen berör skolans kunskapsinnehåll bl.a. som det kommer till uttryck 
i klassrumskommunikation, uppgifter och bedömningssituationer.
Ragnhild Löfgren är medicine doktor i medicinsk cellbiologi och uni-
versitetslektor i naturvetenskap i ett skolperspektiv vid Institutionen för 
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samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet. Hennes forsk-
ningsområde/intresse handlar om kemididaktiska frågor utifrån kemiin-
nehåll och formativ bedömning.
Ylva Ståhle är filosofie doktor i pedagogik och universitetslektor vid 
Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms univer-
sitet. Hennes forskningsintresse kretsar kring förutsättningar för lärande, 
kunskapskulturer och undervisningspraktiker speciellt i relation till upp-
gifter och redskap.



  11

Introduktion 

Föreliggande rapport utgör en första rapport för det av Vetenskapsrådet 
finansierade forskningsprojekt (2007-2009): Kemitexter som redskap för 
naturvetenskapligt lärande: en komparativ studie av undervisningsprak-
tiker i svenska och finlandssvenska klassrum. I denna rapport analyseras 
data från en av de tre finska skolorna som ingår i studien (skola Fin1). 

Bakgrund – Forskningsprojektet
Bakgrunden till forskningsprojektet utgörs av frågor relaterade till de sig-
nifikanta skillnader mellan svenska och finska (finlandsvenska) elevers 
prestationer i naturvetenskap som framkommit i bl.a. PISA-studierna 
under 2000-talet. Det finns flera faktorer som talar för att exempelvis 
det kemiinnehåll som tar form i olika läromedel är likartat i de båda 
länderna. Bland annat har man vid utarbetande av det finska och fin-
landsvenska läromedlet Oktetten (2003) i hög utsträckning använt sig 
av svensk NO-didaktisk forskning. Vidare har det under tidigare år även 
varit vanligt att finlandssvenska skolor har använt sig av svenskpro-
ducerade läromedel. Om det inte finns större skillnader i vad som utgör 
det direkta innehållet så som det presenteras i läromedel så finns det skäl 
att studera vilket lärande som görs tillgängligt i den undervisning som 
bedrivs: Vilka slags texter och vilken typ av textproduktion förekommer 
i svenska skolor jämfört med finlandssvenska skolor? Vilken relation kan 
utläsas mellan undervisningspraktik och text och textproduktion som 
redskap för lärande? Vilka skilda undervisningspraktiker och tar form i 
relation till olika texter? Vilken betydelse för olika läs- och skrivprak-
tiker har läromedlens utformning? Vad är karakteristiskt för svenska 
respektive finlandssvenska undervisningspraktiker och i vilka avseenden 
skiljer de sig åt? Vilka slags undervisningspraktiker förekommer i de 
båda länderna och i vilken utsträckning? Vad uppfattar lärarna i de båda 
länderna utgör eftersträvansvärda undervisningspraktiker och varför? 
Vilken innehållslig kommunikation präglar de undervisningspraktiker 
eleverna erbjuds att delta i? Vad är det som bedöms och hur går bedöm-
ningsarbetet till? Det här är exempel på frågor som vi ställt oss i relation 
till forskningsprojektet som helhet. Forskningsprojektet har utformats 
som en övergripande studie och en närstudie. Båda studierna genomförs 
i ett komparativ perspektiv: 
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• Övergripande studie: Kemi som undervisningspraktik – analyserar och 
jämför vilket innehållsligt lärande eleverna kan utveckla genom delta-
gande i varierande undervisningspraktiker. I studien analyseras vad som 
konstituerar praktiken och därmed dess innehåll genom jämförelser av 
vilket innehållsligt lärande som eftersträvas och bedöms. 

• Närstudie: Kemi som läspraktik – analyserar och jämför hur de texter som 
används i observerad kemiundervisning är utformade, särskilt med sikte på 
hur innehåll och utformning kan tänkas påverka dels klassrumsaktiviteter, 
dels den enskilde elevens lässtrategier och ytterst vilket kunskapsinnehåll 
och vilka kompetenser texterna inbjuder till.

De båda studierna bygger på videofilmade klassrumsobservationer, in-
tervjuer och insamlade dokument från tre finlandsvenska skolor (Fin1, 
Fin2, Fin3) och tre svenska skolor (Sve1, Sve2, Sve3). Urvalet av de 
finlandssvenska högstadieskolorna följer två principer: PISA resultaten 
2003 och geografisk och socioekonomisk variation. De utvalda finlands-
svenska skolorna har placerat sig över eller i paritet med det nationella 
genomsnittliga PISA-resultatet 2003. De svenska skolorna har därefter 
valts för att i så stor utsträckning som möjligt matcha de finlanssvenska 
skolorna både med avseende på socioekonomiska aspekter och med av-
seende på geografisk placering (i landsort, i förort och storstad).

Observationerna är alla genomförda under den period då periodiska 
systemet och kemiska bindningar behandlades. För att kunna följa vilket 
lärande som görs tillgängligt för eleverna inleddes observationerna från 
den dag avsnittet introducerades fram till det avslutande provet (inklu-
sive utlämningen av provet). I tillägg fick eleverna svara på ett för- och 
eftertest och i slutet av undervisningssekvensen fick de besvara en av de 
PISA-frågor som användes i PISA-studien 2003. 

Finlandsvenska klassrum 

I denna rapport är det främst delar av data från en av de tre finska sko-
lorna – skola Fin1 – som analyseras. Denna analys är i detta skede inte 
komparativ. Syftet är istället att pröva våra teoretiska och metodiska 
redskap. Fin1 hade mycket höga resultat i PISA studien 2003 och blev 
den första skolan i forskningsprojektet. 

I skola Fin1 användes, som i de övriga finlandssvenska skolorna i stu-
dien, läromedlet Oktetten (2003). Detta läromedel är översatt till svenska 
från finska. Det innehållsliga område – periodiska systemet och kemisk 
bindning – som utgör fokus för våra observationer behandlas i Oktetten 
i kapitel 1-5 i avsnittet som berör Ämnenas kemi.
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Kemiundervisningen i Fin1

I Fin1, som är en landsortskola, följde vi kemiundervisningen i två 
klasser (Fredrikas och Freds – namnen är fingerade) under drygt åtta 
veckor från skolstarten fram till mitten av oktober. Lektionerna (22 i 
respektive klass) omfattade 45 minuter. Lärarna hade gjort en gemen-
sam grovplanering. Planeringen för eleverna i årskurs 8 följde i stort 
upplägget i Oktetten (se vidare kapitel ett). Med utgångspunkt i grov-
planeringen planerade de enskilda lärarna sedan sina egna lektioner; vad 
som ska genomföras under lektionen och hur mycket tid olika moment 
får ta. Lärarna anpassade innehållet i relation till respektive klass. Det 
gemensamma provet planerades av lärarna tillsammans och genomfördes 
samtidigt i alla klasser. Innehållet i bestämdess slutligt i relation till ”hur 
långt” man hunnit i de olika klasserna. Innehåll som inte behandlats i 
alla klasser togs inte med.

Rapportens uppläggning

Föreliggande rapport innehåller sex kapitel som vart och ett innehåller 
skilda analyser. Ett av kapitlen använder datamaterial från Fredrikas 
klassrum. De övriga använder data från Freds klassrum och då med 
speciellt fokus på en dubbellektion (lektion 7 och 8) som innehåller två 
laborationer (se kapitel två). I det sista kapitlet analyseras även data från 
lärarintervjuer från de övriga finlandssvenska skolorna.

I det första kapitlet av Ylva Ståhle analyseras och beskrivs utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv vilken undervisningspraktik som domin-
erar Fredrikas klassrum. Inledningsvis ges en generell beskrivning av 
den undervisning som observerats i Fredrikas klassrum under de 22 
lektionerna. Sedan beskrivs de särdrag som präglar undervisningen och 
de förmågor som elever har möjlighet att utveckla i denna praktik. Detta 
kapitel ger samtidigt en översiktlig bild av hela avsnittet med det perio-
diska systemet i Fin1.

Det andra kapitlet av Astrid Berg, Inger Eriksson och Ragnhild Löf-
gren används material från en dubbellektion i Freds klass (lektionerna 
7 och 8). Denna analys fokuserar undervisningen ur ett innehållsligt 
perspektiv – både vilket potentiellt kunskapsinnehåll de två laborationer 
som genomförs under dubbellektionen erbjuder och vilket kemiinnehåll 
som betonas genom lärarens instruktioner och samtal. 

I det tredje kapitlet av Kristina Danielsson kartläggs på ett generellt 
plan och utifrån ett vidgat textbegrepp de texter som förekommer i Freds 
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klassrum och som används i undervisningen. Dessutom analyseras i 
detalj den textanvändning som förekommer under dubbellektionen (7 
och 8) i Freds klass. Här granskas den kommunikation som pågår i 
klassrummet då text aktualiseras. För att ge en mer heltäckande bild av 
textanvändningen i klassrummet används också belysande exempel från 
några andra lektionstillfällen. 

I det fjärde kapitlet av Ulla Ekvall och Astrid Berg analyseras det 
läroboksavsnitt som ligger till grund för dubbellektionen 7 och 8 i Freds 
klassrum. Utifrån främst den grafiska utformningen urskiljer de vad 
läroboksförfattare och förlag signalerar som viktig eller mindre viktig 
kunskap. I samband härmed redogörs också för en del svårigheter som 
texten kan bereda eleverna, varav en del troligen uppkommit genom 
försök att förenkla beskrivningar och förklaringar. Analysen av läroboks-
texten väcker frågor om hur innehållet hanteras i klassrummet och i 
kapitlet analyseras också klassrumsaktiviteterna och hur läraren förhåller 
sig till lärobokens text, särskilt med avseende på hur innehållet i lärobo-
ken viktats och förenklats. 

Även i det femte kapitlet analyseras dubbellektionen 7 och 8 i Freds 
klass men nu med fokus på vilka frågor läraren ställer till eleverna och 
vilken feedback han ger till eleverna. Frågornas innehåll och form, lik-
som vilka slags svar som förväntas, används för att analysera vilket 
kemikunnande som framstår som viktigt i det här klassrummet. Lärarens 
feedback till eleverna belyses i relation till dels kemiinnehållet, dels 
ett intresse för formativ bedömning – dess förekomst och användning. 
Kapitlet är skrivet av Viveca Lindberg och Ragnhild Löfgren, som även 
skrivit kapitel 6.

Det sjätte kapitlet bygger på materialbaserade intervjuer med de fyra 
lärare i de tre finlandssvenska skolor (Fin1, Fin2 och Fin3) som med-
verkat i projektet. Lärares provkonstruktion och bedömningsarbete som 
aspekter av kemilärares bedömningspraktiker utgör fokus för kapitlet.

Transkriptionerna 

Eftersom forskningsprojektet är tvärvetenskapligt har vi även skilda tra-
ditioner för hur transkriptioner kan skrivas. 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:
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I kapitel 1, 2, 5, och 6 används följande transkriptionsnyckel (se tran-
skriptionsexempel 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 brukligt 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 (se nedan). 

I kapitel 3 och 4 används en mera utarbetad transkriptionsnyckel (se 
yranskriptionsexempel 2 nedan):

/elektroner/   transkriptionen har kompletterats för att   
     göra utdraget begripligt (här kan det röra 
     sig om 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

Generellt används skriftspråksformer, med några undantag för vanligt 
förekommande 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 analysis (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 annat 
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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.
Transkriptionsexempel 1

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 elek-
troner.

Transkriptionsexsempel 2:  
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 

Ochs, E., Schegloff, E. A. & Thompson, S. A. (red.) (1996). Interaction and 
grammar. Cambridge University Press.

Wirdenäs, K. (2007). Samtal och samtalsforskning. I: E. Sundgren (red.)    
Sociolingvistik. Stockholm: Liber.
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Kapitel 1                                                   
En minnestränande undervisningspraktik

Ylva Ståhle

1. Inledning
Olika pedagogiska traditioner utgår till stora delar ifrån olika ideal och 
institutionaliserande rutiner vilket resulterar i varierande sätt att orga-
nisera undervisning på. De undervisningssituationer som formas skapar 
sammanhang för vad som är möjligt för eleverna att lära sig i just den 
miljön. Ur ett sociokulturellt perspektiv får undervisningens organisation 
och verksamhetens redskap betydelse för vilka förmågor, kunskaper och 
hållningar som eleverna har möjlighet att utveckla (Säljö, 1997; Säljö, 
2000; Säljö, Schoultz & Wyndhamn, 1999; Vygotskij, 1934/1999). Det är 
alltså inte endast ämnesinnehållet i snäv mening som elever har möjlighet 
att lära sig utan organisationen och redskapen utgör också en del av inne-
hållet i undervisningen. Med redskap menas de resurser, både språkliga 
och fysiska som människan har tillgång till och som vi använder för att 
förstå och agera i vår omvärld (Säljö, m.fl., 1999; Säljö, 2000; Ståhle, 
2006). Att studera klassrum utifrån ett sociokulturellt perspektiv handlar 
därmed om att få syn på sammanhangen för elevers lärande.

Syftet med det här kapitlet är att beskriva vad det är för slags under-
visningspraktiker som kommer till uttryck i ett finlandssvenskt kemi-
klassrum. De frågor som studeras är:

• 1. Vilka särdrag karaktäriserar undervisningen?
• 2. Vilka förmågor har elever möjlighet att utveckla?

Det som karaktäriserar en praktik kan identifieras genom att studera vad 
det är som pågår, d.v.s. vad det är som ska åstadkommas, vem som gör 
vad och med hjälp av vilka redskap. Genom deltagande i en viss praktik 
skapas möjligheter för deltagarna att tillägna sig de i praktiken inbäddade 
kunskaperna, normerna och värderingarna (Eriksson, Arvola Orlander 
& Jedemark, 2004). 
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Inledningsvis ges en generell beskrivning av den undervisning som 
jag har observerat i en klass under 22 lektioner. Sedan beskrivs de särdrag 
som präglar undervisningen och de förmågor som elever har möjlighet 
att utveckla i den här praktiken.

2. Läraren styr undervisningen 
Den undervisning som kommer till uttryck i det finlandssvenska klassrum-
met kan liknas vid s.k. traditionell undervisning med rötter i den ”tayloris-
tiska skolan” (jfr Simola, 2005). Undervisningen är organiserad utifrån en 
logik som innehåller kurser och pensum uppdelade i ämnen, där alla elever 
i åldershomogena klasser förväntas lära sig samma saker på samma gång 
och där det finns facit med rätta svar. Tiden är uppstyckad i schemalagda 
lektioner i olika ämnen som styrs av en ringklocka och det är viktigt att 
komma i tid. Undervisningen domineras av kollektiv klassrumsaktivitet 
där läraren styr det som sker samt upptar det största talutrymmet. Hon 
ger eleverna en orientering av innehållet i läroboken, sammanfattar och 
strukturerar innehållet kortfattat och skriftligt, introducerar laborationer, 
begrepp och redskap, följer upp uppgifter och laborationer, förhör läxor, 
ger prov m.m. Kommunikationen har en tydlig struktur och kan jämföras 
med IRE1 (Wells, 1993) som betyder att läraren inleder med att ställa 
en fråga, eleven svarar och läraren följer upp och bedömer svaret (jfr 
Mehan, 1979). Denna typ av undervisning omfattar uppskattningsvis tre 
fjärdedelar av lektionstiden. Den resterande tiden används framför allt till 
laborationer. Laborationerna kan beskrivas både som procedurinriktade 
och frågeinriktade d.v.s. eleverna måste följa den procedur som läraren 
förevisat och ska också kunna svara på de frågor som läraren ställer i rela-
tion till resultat och slutsats (jfr Haldén, 1982; Andrée, 2007). Endast vid 
ett par tillfällen under de 22 lektionerna får eleverna möjlighet att arbeta 
självständigt med uppgifter. De övningsuppgifter som ges ska eleverna 
främst arbeta med utanför skoltid och de ges därför som läxa.

Praktiken har ett tydligt skolämnesfokus som präglas främst av 
lärarens planering vilken styr innehållet i undervisningen och elever-
nas agerande. Viktiga redskap för läraren är lärarlagets gemensamma 
planering, den egna planeringen, läroboken, äldre läroböcker, uppgifter, 
elevernas skrivhäften, tiden samt rummet och dess redskap.

Rummet är utrustat för kemiundervisning, d.v.s. med dragskåp, 
tillgång till vatten och diskbänkar, skåp som innehåller redskap som 
ska användas vid laborationer (t.ex. brännare, pipetter, bägare) särskilda 

1  IRE, initierar, responderar, evaluerar
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elevbord att laborera på, elsladdar, brandsläckare, stora planscher i form 
av rullgardiner som exempelvis visar periodiska systemet, svart tavla att 
anteckna på, m.m.

2.1. Planeringen av undervisningen

Skolan har sju lärare som undervisar i kemi. Dessa lärare planerar inne-
hållet i undervisningen tillsammans och formulerar också årskursens 
gemensamma prov. Den planering som de gör gemensamt är en s.k. 
grovplanering som i princip följer den lärobok som eleverna använder. 
Grovplaneringen för den period vi följde undervisningen (veckorna 34 
– 41) såg ut på följande sätt:

• v. 34. Introduktion, repetition atom.
• v. 35. Periodiska systemet. Kapitel 1.
• v. 36. Huvudgrupper. Kapitel 2.
• v. 37. Kemisk bindning. Jonbindningar. Kapitel 3.
• v. 38. Molekylföreningar.
• v. 39. Sur och basisk. Kapitel 4.
• v. 40. Salter. Repetition.
• v. 41. Repetition. Prov 9/10.

Med utgångspunkt i grovplaneringen planerar de enskilda lärarna sedan 
sina egna lektioner, vad som ska genomföras under lektionen och hur 
mycket tid olika moment får ta. Lärarna menar dock att innehållet i de 
olika klasserna inte kan ta lika lång tid utan måste anpassas till klassen. 
”Man kan ha helt olika (klasser) som man ska försöka köra samma sak i 
och så märker man att den ena får man dra framåt och den andra får man 
bromsa för att hålla något så när samma takt” (Intervju med Fredrika 
efter lektion 1). Flexibilitet i relation till planeringen och klassen är en 
förmåga som läraren anser sig ha uppnått genom erfarenhet. ”Man börjar 
ha koll på vad man hinner och inte inför provet och sådär. I början så kör 
man nog bara på i egen takt och hoppas på det bästa. Men nu kan man 
ju redan börja planera, ska jag skynda på eller ska jag hinna” (Intervju 
med Fredrika efter lektion 16).

Lektionerna, som är 45 minuter, ger ramarna för arbetet och styrs 
av skolans ringklocka. När det ringer öppnar läraren klassrumsdörren 
och släpper in eleverna i klassrummet. De sätter sig ner vid borden och 
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tar fram sina böcker samtidigt som läraren noterar eventuell frånvaro. 
Detta tar ett par minuter och sedan börjar undervisningen som pågår till 
skolklockan ringer eller någon minut innan. Läraren utnyttjar oftast tiden 
ända fram till slutet av lektionen. Om läraren avslutar lektionen innan 
skolklockan ringer ställer sig eleverna vid dörren inne i klassrummet och 
väntar på att det ska ringa. När det sedan ringer öppnar eleverna dörren 
och går ut.

2.2 Lektionerna följer samma mönster

Lektionerna följer i stort sett samma mönster och delas in i vad läraren 
kallar teori och laboration. Under de 22 lektionerna har eleverna genom-
fört 13 laborationer. Dessutom har tre så kallade demonstrationslabora-
tioner genomförts vilket betyder att läraren laborerar vid katedern och 
eleverna ser på. Läraren väljer att utföra demonstrationslaborationer när 
tiden är knapp eftersom de går fortare att genomföra än när eleverna 
laborerar själva. 

Lektionerna inleds med att läraren presenterar vad som planerats för 
lektionen och sedan föreläser hon kring det innehåll som eleven förväntas 
lära sig samtidigt som hon antecknar på tavlan. Alternativt kan lektionen 
inledas med ett läxförhör. 

Oavsett om det är teori eller laboration så är det läraren som kon-
kret leder arbetet utifrån sin planering. Lärarens roll är att strukturera 
uppgifter, sammanställa information och presentera den, tala om hur 
eleverna ska arbeta samt beskriva vad olika material heter och hur de 
ska användas. Läraren är noga med att använda vetenskapliga begrepp 
och uppmanar även eleverna att göra detsamma, men för att illustrera 
och förklara skeenden använder läraren vardagsexempel. Hon säger t.ex. 
att natriumklorid är helt vanligt koksalt som man lägger i kastrullen när 
man kokar potatis och att om man har halsbränna blir det sämre om 
man dricker limsa (finlandsvenskt ord för läsk), liksom att syra finns i 
frukter och att vanligt diskmedel är mindre basiskt än maskindiskmedel 
för att inte förstöra händerna. När läraren exempelvis beskriver atomen 
och dess beståndsdelar förmänskligar hon denna, som vid ett tillfälle då 
hon förklarar varför atomer med fullt yttre skal inte reagerar med andra 
ämnen: ”Då det där yttersta skalet är fullt då är det liksom vilsamt för 
de här atomerna, då vill de inte reagera, de är passiva, de är nöjda som 
det är” (Fredrika, lektion 5). Läraren använder också liknelser, symbo-
ler eller minnesregler som minnesteknik. Exempelvis har det sätt på 
vilken vattenmolekylen ofta avbildas likheter med Musse Piggs ansikte 
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och läraren kallar den ofta för Musse Pigg-molekylen. Då man droppar 
indikatorn bromtymolblått i en lösning för att undersöka om den är sur, 
basisk eller neutral färgas lösningen gul om den är sur respektive 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.

2.3 Eleverna förväntas tillägna sig ett givet pensum

Läraren följer läroboken men väljer ut vad hon anser viktigt, vad eleverna 
ska kunna och vad de behöver lära sig utantill. Före provet går läraren 
igenom läroboken och ger information om vilka sidor som är viktiga 
och vad eleverna kan hoppa över. En vanlig kommentar under lektion-
erna är ”det här ska ni kunna, det kommer på provet” (Fredrika, lektion 
16) 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”2 (Fredrika, lektion 1).

I läroboken finns illustrationer och texter som läraren hänvisar till 
ibland, men det förekommer också att hon tar exempel eller visar il-
lustrationer från äldre läroböcker när hon menar att dessa ger tydligare 
beskrivningar. Avsnitten från de äldre läroböckerna skrivs på tavlan så att 
eleverna kan rita av illustrationerna och skriva texterna i sina skrivhäf-
ten. Vid dessa tillfällen skiljer sig alltså informationen i skrivhäftet från 
läroboken och då menar läraren att det som står i elevernas skrivhäften 
är det som ska läsas på. I exemplet nedan visas att läraren också lägger 
till innehåll om hon tycker att det saknas något i läroboken. 

Fredrika: Men vi har en liten sak som jag skulle vilja lägga till i era häften från 
föregående kapitel innan vi börjar med det. Och det är att de har skrivit 
ganska dåligt i den här boken om såna här typiska syror och baser. För 
några behöver ni känna till lite närmare. Var finns de? Vad är formeln för 
dem, och så vidare? Hur reagerar de? Så vi ska skriva jättekort. Sådär 
ungefär tre rader, tre punkter om var och en. Men vi ska ta upp tre syror 
och två baser som ni behöver känna till. Och det här är lite utöver boken 
så att det här är någonting som ni måste läsa extra på sen till provet. 

(Fredrikas klass, lektion 16, ht 2007)

2 Med bollar avser Fredrika här protoner och elektroner
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Allt som står i elevernas skrivhäften är viktigt och läraren menar att 
anteckningarna i skrivhäftet är till för att hjälpa eleverna att lyckas på 
provet.

Fredrika: Det är behagligt sen när du ska läsa till provet när du nästan bara be-
höver läsa i häftet och inte läsa alla extra sidor i boken. Så inbillar jag 
mig i alla fall. Jag försöker plocka ut det viktigaste. 

(Fredrikas klass, lektion 5, ht 2007)

Mot slutet av perioden repeteras innehållet dels genom övningsuppgifter 
och dels genom föreläsningar. Övningsuppgifterna, som är lika för alla, 
finns i boken eller kopierade på papper. Eftersom eleverna oftast arbetar 
med övningsuppgifter utanför lektionstid går läraren muntligt igenom 
svaren i klassen för att försäkra sig om att de har svarat rätt så att de 
inte sitter och läser på fel svar inför provet. Syftet med repetitionerna är 
att eleverna ska få bättre förutsättningar att lära sig innehållet, komma 
ihåg vad som är viktigt och därmed lyckas på provet. Kunskaper ses 
som något som byggs upp genom repetition och övningar, ”man minns 
det bättre när det gått genom huvudet här ett extra varv” (intervju med 
Fredrika efter lektion 1).

För att skapa möjligheter för att alla elever ska kunna klara provet ges 
stödundervisning till dem som anmäler sig frivilligt. Stödundervisningen 
kan innebära en timmes extra stöd antingen efter skolan eller på kemilära-
rens så kallade håltimmar vilket kan innebära att eleverna måste gå ifrån 
annan schemalagd undervisning och därmed går miste om en lektion i 
ett annat ämne. Läraren påpekar att eleverna måste fråga den läraren vars 
lektion de kommer att missa om de väljer att gå på extraundervisning.

2.4 Att lära sig att använda redskap – intellektuella och 
fysiska

Läraren introducerar kemiska begrepp och uppmanar eleverna att an-
vända sig av dem när de svarar på frågor. ”Hur var det där allra mest 
rätta sättet att förklara vad ett grundämne var nu då, kort och gott. Med 
ordet atom inbakat där nånstans” (Fredrika, lektion 3). Hon skriver upp 
de begrepp som hon anser viktiga på tavlan och förklarar vad de betyder 
och vilka symboler som används. I exemplet nedan tar läraren upp be-
greppet indikator och förklarar att man med hjälp av en indikator kan ta 
reda på en lösnings surhetsgrad. Hon namnger några vanliga indikatorer, 
bromtymolblått (BTB) och fenolftalein och förklarar att lösningar kan 
vara sura, basiska eller neutrala och ha olika pH-värden. 
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Fredrika: Sedan då för att få resultat. Är det surt eller är det basiskt så använder 
vi indikatorer och vi ska förklara det där ordet indikator ... Det här är 
ett ämne, det finns flera olika sorter men alla de ämnen som kallas för 
indikatorer är ämnen som byter färg beroende på lösningens surhet. 
[skriver på tavlan; ämne som byter färg beroende på lösningens surhet] 
Vad hette det där ämnet som vi hade förra gången som var blått och gult 
och grönt beroende på var ni droppar det? Ni hade alla en egen sån flaska 
på bordet. Vad stod det på den? Ivar.

Ivar:  Bromtymolblått.

Fredrika: Ser du. Du tog den längre versionen. Men om du bara tar första bok-
staven i varje ord så blir det?

Ivar:  BTB.

Fredrika: BTB, det räcker bra. Kommer ni ihåg något annat jag har använt? Jag 
har droppat i ganska många gånger av någonting som… flaskan ser ut 
så här. Och så blir det rosa ibland och ibland händer det ingenting. Nu 
vad hette det? Ivar.

Ivar:  Fenolftalein.

Fredrika: Ja, bra. Otroligt minne för konstiga ord du har. [skriver på tavlan; 
Fenolftalein]

(Fredrikas klass, lektion 15, ht 2007)

Vad gäller det periodiska systemet förklarar läraren de termer (t.ex. grupp, 
period) som hon anser att eleverna behöver vara förtrogna med. Hon ger 
en översikt över hela systemet och förklarar hur tabellen ska läsas och 
vilka grundämnen som står var och varför. Läraren säger att människor 
vanligtvis inte lär sig det periodiska systemet utantill utan eleverna ska 
koncentrera sig på att förstå hur systemet är uppbyggt så att de kan använda 
tabellen när de behöver information. Målet är att eleverna självständigt 
kan läsa tabellen och t.ex. kunna svara på vilket grundämne som har tre 
ytterelektroner och två elektronskal. 

Fredrika: De har två skal och på tredje raden har de alla tre skal och så fyra, fem 
och sex. Så den här siffran berättar om hur många elektronskal det finns 
på alla de ämnen som finns på den raden. Vad kallar man den där raden? 
Det fanns två såna där ord som man pratar om i det periodiska systemet. 
Det ena var grupper och det andra var perioder…  Det här är perioder, 
så det där är viktigt på det viset att ni inte blandar de där två orden för 
om jag säger att ni ska söka upp ett ämne nu då, tredje perioden, och då 
är det där liggande, så att ni inte börjar söka på fel led. 

(Fredrikas klass, lektion 3, ht 2007)
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De fysiska redskapen som används vid laborationer introduceras också 
genom muntliga instruktioner och demonstrationer. I exemplet nedan han-
dlar det om hur eleverna ska hantera en brännare.

Fredrika: Har alla gasbrännare med gas i och alla har hittat metallbiten jag har 
delat ut, va?  Stämmer det? Då delar jag ut tändstickor. Ni minns det där 
med luftventilen öppen och så tänder ni först... eller ni öppnar kran först 
när ni har en brinnande tändsticka. 

(Fredrikas klass, lektion 9, ht 2007)

3. Några särdrag i den minnestränande 
undervisningspraktiken
I detta avsnitt presenteras några av de särdrag som framkommit under 
analysen.

3.1 Skrivhäftet – sammanfattningar att minnas

Elevernas skrivhäften används för att samla all den information som 
läraren anser viktig. Vid teoripassen då läraren föreläser skriver hon 
samtidigt korta sammanfattningar på tavlan och eleverna uppmanas att 
skriva samma text i sina skrivhäften. Lärarens ambition är att skriva 
korta sammanfattningar då hon förutsätter att eleverna tycker att det 
är ansträngande att skriva, läsa och minnas omfattande texter. Citatet 
nedan visar vad läraren sammanfattar i en föreläsning och som hon vill 
att eleverna ska skriva ner i sina skrivhäften.

Fredrika: Det bildas ett nytt ämne, de reagerar med proteinerna och det där som 
bildas är gult i färgen. Och alltså, vi kan sätta det som en sån där min-
nessak; det färgar huden gul [Skriver på tavlan; det färgar huden gul] om 
man alltså får det på sig, inte sådär annars bara. Och sedan är det väldigt 
ljuskänsligt. Om det får stå i ett öppet ljust kärl så bildas det farliga 
gaser och det faller sönder alltså det är inte salpetersyra något mer utan 
det kommer kväveoxider och sånt som ni inte behöver förstå er på vad 
det är, men i alla fall så reagerar det och det är inte kvar salpetersyra i 
flaskan något mer om det är ljust. Så därför måste det alltid vara i mörka 
flaskor och helst inne i skåpet då man inte använder det, så att det inte 
reagerar. Så vi kan helt enkelt säga att; tål inte ljus. [Skriver på tavlan; tål 
inte ljus] Sen är det ju alla de där vanliga sakerna, de är frätande, de är 
giftigt o.s.v. men det är så gott som alla syror och de här är inte värre än 
de andra, så därför skriver ni inte något speciellt här. Och det här bildar 
då nitrater. Så de här orden kan vara bra att ni sätter på minnet, klorider, 
sulfater och nitrater. [Skriver på tavlan; klorider, sulfater och nitrater] 
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och det kommer av slutdelen på de här namnen.  De där är vad jag har 
tänkt mig om syrorna. Nu har jag två baser jag kort ska skriva om och 
sen har vi skrivit färdigt. 

(Fredrikas klass, lektion 16, ht 2007)

Förutom att läraren gör sammanfattningar av innehållet i kemiundervis-
ningen ger hon också instruktioner kring hur eleverna ska anteckna och 
strukturera texten i sina skrivhäften. ”Jag vill ha ordentliga anteckningar, 
ha allting samlat och en bra uppställning. Jag tyckte inte om sånt här 
svabbel” (Intervju med Fredrika efter lektion 2). De förväntas skriva 
på exakt samma sätt som läraren vad gäller allt ifrån ordval till upp-
ritade modeller och färgsättning. Det första exemplet nedan visar vilken 
information eleverna får när de börjar använda skrivhäftet vid första 
lektionen. Det andra exemplet illustrerar hur eleverna ska strukturera 
sina anteckningar vad gäller kapitelrubrik, rubrikstorlekar, hur och var 
de ska skriva i häftet och vad som ska stå inom parentes.

Fredrika: Vi ska skriva den första nu. Och ni får ta en ny sida i ert häfte och 
skriva årskurs åtta eller något sådant så att det tydligt framgår att det 
är här vi börjar i år och det är härifrån vi startar. Och sen när det gäller 
boken så hör det ihop med ordning på grundämnena, kapitel 1. [Skriver 
på tavlan; 1. ORDNING PÅ GRUNDÄMNENA] Det där är den stora 
rubriken för några sidor framåt. Och det vi började med alltså är en 
repetition av atomer. [Skriver på tavlan; Repetition av atomer] och det 
som vi nämnde här då var att det heter protoner, neutroner och elektroner. 
Och så skriver vi så här ovanför varandra [visar på tavlan] så att vi kan 
skriva vid sidan om här, symboler och annat. Skriv som jag gör så blir 
det lite tydligare så att ni inte lägger allt på en rad. 

(Fredrikas klass, lektion 1, ht, 2007)

Fredrika: Så nu om ni försöker hålla samma mönster som mig i häftet så borde 
ni ha en jätte… eller jätte och jätte… men i alla fall en ganska stor ru-
brik som är nummer tre, kemisk bindning. [På tavlan står; 3. KEMISK 
BINDNING.] Så skrev jag jonförening med lite mindre stil där under. 
[På tavlan står; jonföreningar] Nu vill jag ha en rubrik som är lika stor 
som den där med Jonföreningar. Vi är fortfarande i kapitel tre, men om 
vi just har behandlat jonföreningar, så kommer nu den andra sorten, 
molekylföreningar. Så lika stort som ordet jonförening, skriver ni nu 
molekylförening. [Skriver på tavlan; Molekylförening] Så där. Och så 
har jag en mening där jag försöker sammanfatta varför de bildas och 
vilka ämnen det är som gör det. 

(Fredrikas klass, lektion 10, ht 2007)
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Figur 1. Exempel på en elevs avskrift från tavlan i Fredrikas klass, 
lektion 1.

I skrivhäftet skrivs också formler. Läraren använder mycket tid till att gå 
igenom principer för kemiska formler och hur de ska skrivas, exempelvis 
när stor bokstav respektive liten ska användas. Läraren talar också om 
att noggrannhet har betydelse när det gäller att skriva formler, något som 
exemplet nedan illustrerar.

Fredrika: Första är alltid stor men om det är flera bokstäver så sätter man små de 
där andra. Och det är jätteviktigt för jag vet att vissa av er textar kanske 
lite hur som helst ibland, men försök då ni skriver de här beteckningarna 
att komma ihåg det där första ska vara stor och de andra ska vara små. För 
om man har en förening mellan två… jag brukar ta det här som exempel. 
Det här ska ni inte skriva nu utan jag bara visar det här nu. Det är jättestor 
skillnad om man skriver Stort C, litet o eller om man skriver stort C och 
stort O. För hur många ämnen /hur många grundämnen är ju det här? 

(Fredrikas klass, lektion 6, ht 2007)
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Figur 2. Exempel på hur en elev skriver av texten från tavlan i sitt 
skrivhäfte. Fredrikas klass, lektion 10.

Eleverna introduceras också till modeller och symboler som redskap i 
kemi och hur dessa skrivs. 

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 protoner och ett plus så att man kommer ihåg att den är positiv. 

(Fredrikas klass, lektion 6, ht 2007)

3.2 Laborationens inramning

Vid laborationerna demonstrerar läraren, mycket detaljerat, moment 
för moment hur laborationen ska genomföras och sedan förväntas elev-
erna upprepa samma tillvägagångssätt. Samtidigt som läraren praktiskt 
demonstrerar hur laborationen ska genomföras får eleverna detaljerade, 
muntliga instruktioner. Eleverna uppmanas också att använda den sky-
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ddsutrustning som behövs som t.ex. skyddsglasögon och förkläden samt 
att lära sig vilka ämnen som kan slås ut i vasken och vilka som måste 
samlas in. I laborationerna ingår också att städa efter sig, d.v.s. diska och 
plocka undan all utrustning.

I exemplet nedan ger läraren detaljerad information om vilka redskap 
eleverna ska använda, hur mycket av varje grundämne som behövs och 
vad de ska göra. Läraren talar också om vikten av att redskapen ska vara 
rena och att vissa grundämnen är dyrbara så att eleverna handskas var-
samt med dem. Läraren talar om varför de gör som de gör 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 kok-
saltet 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 reddigare [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 2007)



  29

När eleverna sedan ska genomföra laborationen går läraren runt vid 
borden och ger ytterligare instruktioner. Eleverna skriver inga egna labb-
rapporter utan resultaten och slutsatserna av laborationerna formuleras 
tillsammans med läraren och eleverna skriver av vad läraren skriver på 
tavlan. Eleverna uppmanas ibland att under laborationerna skriva egna 
minnesanteckningar för att de ska kunna komma ihåg resultaten till den 
gemensamma genomgången. Exemplet nedan illustrerar en genomgång 
av elevernas resultat vid en laboration, hur resultaten formuleras och 
skrivs på tavlan och i skrivhäftet. Laborationen handlar om att varje 
grundämne har en bestämd färg på sin låga då det brinner. Eleverna har 
fått till uppgift att undersöka färgen på lågan då kalcium, barium, kalium, 
koppar, litium och natrium brinner.

Fredrika: Vi ska dra igenom den där listan. Det är ju en fråga om hur rena de där 
trådarna var och vad ni har för färgsinne. Ni kanske ser lite olika. Några 
är tydliga i alla fall. Vad har ni skrivit på kalcium?

Irma: Lila.

Fredrika: Lila?

Ingalill: Röd, grön och blå.

Fredrika: Ja, då var den förskräckligt smutsig. Är det någon som har ett lugnare 
svar?

Inge: Orange.

Fredrika: Orange. Är det någon annan?

Ivar: Grön.

Fredrika: Grön. Det måste ha hänt något konstigt där med kalcium. Det brukar 
inte vara så färggrann men OK låt det vara kvar det som vi har skrivit 
men ni kan ju skriva att det kanske var något annat ämne med där också 
som kan ha orsakat allt det där.  Orange eller där i kring. Det sorgliga 
är att vi inte vet hur bra diskade petriskålarna och allting var. Det kan 
vara det. Och så kan det vara fel på brännaren. Nå barium då? Det var 
där fram. Nu vågar ni inte säga några färger för att det första blev lite 
konstigt.

Irene: Orange.

Fredrika: Orange. Annat förslag? Jag säger inte att det är fel, det är ganska nära.

Isa: Gult.
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Fredrika: Gul.

Ingvar: Orange, gul.

Fredrika: Jag har skrivit gul och någon har även fått det till gulgrön. Någonting 
där ska det nog vara, det tror jag att vi brukar vara överens om. /…/Som 
jag sa är det inte världens mest säkra metod att ta reda på vad det är för 
ämne man har. Men om det lyser klart grön så kan man nästan tro att 
det finns något koppar där. /…/ Och att det är skillnader på dessa fast 
alla var såna här vita saltaktiga saker. De såg nästan likadana ut i burken 
men att det blir helt olika saker när vi bränner så det var idén med det 
där experimentet. 

(Fredrikas klass, lektion 2, ht 2007)

Tabell 1. Anteckningarna så som de skrivs på tavlan och i elevernas 
skrivhäften efter laborationen. Fredrikas klass, lektion 2.

Ämne Färg
kalcium orange
barium gul
kalium gul - rosa
koppar grön
litium röd (grön)
natrium orange

Ett annat exempel illustrerar att det inte räcker med att konstatera vad det 
blev för resultat av laborationen utan läraren formulerar också slutsatser 
som kan dras.

Fredrika: Slutsats, ja, det sa jag ju. Inom samma huvudgrupp reagerar dom 
liknande, säger man så? ja, på liknande sätt, men lägre ner reagerar de 
häftigare. Alltså större period så häftigare, så hur ska vi få skriva det 
där kort nu då? Inom samma grupp reagerar ämnen på liknande sätt. 
[Skriver på tavlan; Inom samma grupp reagerar ämnen på liknande sätt]

(Fredrikas klass, lektion 5, ht 2007)

3.3 Tydligt ämnesfokus – fakta och begrepp

Tiden under lektionerna används i stort sett uteslutande till ämnesinnehål-
let. Det förekommer knappt något socialt samtal och endast ett par kom-
mentarer på vissa lektioner rör disciplin. En del lektioner inleds med att 
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läraren hälsar eleverna välkomna med hälsningsfrasen ”god dag, god dag” 
men kontrollerar läraren först bara snabbt närvaron och går därefter direkt 
över till lektionens kemiinnehåll, något som nedanstående citat illustrerar.

Fredrika: Vem har vi här idag nu då? Ingvar går tillbaks till sin plats. Isabelle är 
borta. Och Inga, vet du vad? Framåt och hitåt. Nu tänker jag sätta igång 
ett experiment som behöver få sin tid för att det ska bli till något. Så 
vi kommer att diskutera vad det blev och en massa saker sedan om en 
timme ungefär. Men nu gör jag ingenting annat än att jag sätter igång 
det. Jag ska slå i koncentrerad saltsyra i den ena skålen. 

(Fredrikas klass, lektion 6 ht 2007)

Ibland avslutas lektionen med ett ”hej då” men det förekommer också 
eleverna helt enkelt ställer sig upp och går ut då skolklockan ringer.

Fredrika: Den här siffran anger hur många skal det finns kring deras atomer så 
att det här är hur många skal det finns. De här grupperna berättar hur 
många elektroner det finns i det yttersta skalet och det är vad vi ska vi 
bolla fram och tillbaka på fredag. Läxa är att ni ska läsa vad ni har skrivit 
och läsa sidorna 96-99, det ska vi ta bara muntligt men jag ska förhöra 
er i alla fall. Läs på det här så att ni kan det. [Klockan ringer. Eleverna 
reser sig upp och går ut ur klassrummet] 

(Fredrikas klass, lektion 2, ht 2007)

Utöver undervisningen får eleverna en del annan information som rör 
skolämnet. Det kan exempelvis handla om tidpunkter för extraundervis-
ning, i vilket klassrum eleverna ska skriva sin skrivning och vad eleverna 
behöver ha med sig till provet. De disciplinfrågor som förekommer rör 
oftast någon elev som t.ex. inte sitter ordentligt på stolen, kommer för sent 
eller pratar. Det förekommer ingen privat kommunikation mellan elev och 
lärare. Det som läraren säger, både beröm och tillsägelser, riktas mot hela 
klassen, t.ex. ”Han (en elev som är närvarande) ställer knepiga frågor. 
Han utesluter halva periodiska systemet när han ställer sådana frågor. Det 
är inte så dumt.” (Fredrika, lektion, 3). ”Irma, ta fram boken och häftena 
så ska vi gå igenom de där uppgifterna så får vi se om du förstår dig på 
dem.”(Fredrika, lektion 4). ”Är Irene här idag? Vad ska vi börja göra med 
henne då? Hon tycks ha andra lektionstider hon än oss andra. (Fredrika, 
lektion 9). Ytterligare exempel kommer från inledningen av en lektion:

Fredrika: Ingela skulle på möte och Ingalill är väl försenad. Alltså på sid 31 i ar-
betsboken. Ni ska få laborera själv snart så det skulle vara bra om vi kom 
igång så ni hinner och inte behöver stressa inför klockan tre ringningen. 
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Fredrika: Har du framme arbetsboken på sid 31 du?

[Ingalill kommer in - en annan elev säger kvarsittning]

Fredrika: Så var du försenad än en gång.

Ingalill: Ja. 

Fredrika: Sid 31 i arbetsboken. Där högst upp så står det framställning av ett 
smakämne. [läraren tittar på Ingvar]

Ingvar: Men jag har ju den sidan uppe.

Fredrika: Ja, men du hör inte. Du har bara ögon för Ingalill du. 

Ingvar: Men herregud jag lyssnar hela tiden.
(Fredrikas klass, lektion 17, ht 2007).

3.4 Kommunikationen i klassrummet

Kommunikationen i klassrummet styrs av läraren och riktas vanligtvis 
till hela elevgruppen. Läraren föreläser och resonerar högt för sig själv 
och ibland tillsammans med eleverna. ”Nu ska vi lite gemensamt bara 
fundera och jag ritar ner. Sen sammanfattar vi det då vi har funderat 
färdigt” (Fredrika, lektion 3). Vid läxförhören och vid de gemensamma 
genomgångarna får eleverna svara på frågor om de räcker upp handen. 
Det blir sällan några diskussioner utan det är snarare så att lärarens frågor 
följs av ett kort svar från eleverna i form av ett eller ett par ord. Läraren 
upprepar vad eleven sagt om det är rätt.

Fredrika: Som aska sa du ja. Och det betyder då… är det någon metallglans 
kvar? Är det mjukt och böjbart? Något mer? Hur reagerar det om man 
petar i det så där lite? Ingvar.

Ingvar: pulvriserat.

Fredrika: Det blir som pulver. Och färgen då, vad kan vi kalla den? Irene.

Irene: Vit.

Fredrika: Vit. Så från att ha varit en glansig mjuk metallbit så har det blivit till 
vitt pulver. Nu då måste ett nytt ämne ha bildats, en ny förening. Och 
då är frågan, vi hade ju inget annat ämne som vi blandade ihop det med 
den här gången. Varifrån kom det andra ämnet? Inge.

Inge: Från luften.

Fredrika: Från luften och särskilt… Vilket ämne är det som alltid är inblandat 
om någonting brinner? Irma.
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Irma: Syre.

Fredrika: Syre. Så har ni någon bra gissning nu på vad som kan ha bildats? Det 
var magnesium och så var det syre ur luften, så vad månne det heta det 
där vita pulvret som ligger i skålen då? Iris.

Iris: Magnesiumoxid. 

Fredrika: Ja, bra. Det ska vi anteckna och ni får städa bort om en stund men vi 
skriver det nu medan vi ännu minns vad vi håller på med.

(Fredrikas klass, lektion 9, ht 2007). 

Det förhållningssätt som läraren visar i relation till eleverna kan beskri-
vas som en vägledare d.v.s. läraren formulerar frågor som successivt 
leder eleverna mot ett tänkt resultat. 

Fredrika: Hur känner man igen om man har en atom, eller bilden av en atom, 
hur vet man vilket ämne det är? Vad ska man kolla in extra noga om man 
vill ta reda på vilket ämne det hör till?

Irja: Antalet protoner.

Fredrika: Ja precis, antalet protoner. Det antalet, den siffran har ett alldeles 
eget namn. Vad är det då? Samtidigt kännetecknande på vad det är för 
grundämne till exempel att kol har nummer sex. Vad kallar man den där 
sexan då? Jo det är kolets...

Ingela: Protoner.
Fredrika: Ja, det är protonantal men det är ett annat ord ett speciellt ord.
Inge: Ordningstal.
Fredrika: Ordningstal, precis, bra.
(Fredrikas klass, lektion 3, ht 2007).

4. Förmågor som elever har möjlighet att utveckla
En förmåga som eleverna ges möjlighet att utveckla i denna undervis-
ningspraktik är att följa lärarledda muntliga instruktioner. Muntliga in-
struktioner inför laborationerna är ett dominerande redskap och eleverna 
måste lära sig att följa och minnas för att kunna genomföra laboration-
erna på det sätt som förväntas. Ett redskap som läraren använder för 
att hjälpa elever med formulering av slutsatser är vägledning som ur 
ett sociokulturellt perspektiv kan förstås som att läraren ger eleverna 
nödvändiga tankestöttor. Tankestöttorna blir betydelsefulla för elever 
som inte är förtrogna med de begreppsliga relationer som ska utvecklas 
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(Andrée, 2007; Schoultz, 2000). I interaktion med en kunnig lärare kan 
elever få möjlighet att utveckla begreppsliga relationer genom att läraren 
t.ex. strukturerar uppgiften i mindre delar (jfr proximal utvecklingszon, 
Vygotskij, 1934/1999). Läraren i den här praktiken utvecklar dock inte 
så ofta frågor och diskussioner utan nöjer sig med rätt svar och frågar 
tills det blir rätt. 

Eleverna ges också möjlighet att utveckla skicklighet i relation till 
olika redskap (intellektuella och fysiska) samt tillägna sig både teor-
etiska resonemang och laborativa tekniker. Laborationerna och dem-
onstrationerna kan ses som redskap som medierar handling och som 
bidrar till att skapa möjlig innebörd av kemiämnets kunskapstradition 
(Boström, 2008). Läraren kan som kompetent inom skolämnet kemi 
genom samtal och som modell hjälpa eleverna att bli förtrogna med 
kemipraktikens arbetssätt, begrepp och regler3 (Säljö, 2000). Genom den 
gemensamma klassrumskommunikationen ges eleverna möjlighet att ta 
del av framför allt lärarens resonemang men också andra elevers frågor 
och svar. Genom lärarens vardagsanknytningar skapas också möjligheter 
för eleverna att hitta kopplingar mellan ämneskunskaper och egna erfar-
enheter utanför skolan.  Under laborationerna ges eleverna möjlighet att 
utveckla förmågor i relation till de fysiska redskapen som exempelvis 
mätinstrument och brännare där förmågor som noggrannhet, försiktighet 
och säkerhetstänkande kommer till uttryck. De ges också möjlighet att 
utveckla förmågor som att beskriva vad de ser såsom färger, former och 
förändringar. Samarbete är en annan förmåga som eleverna kan tillägna 
sig när de arbetar parvis med laborationer.

Kompetenta i den här praktiken är elever som på egen hand kan 
tillägna sig baskunskaper och fakta samt bedöma olika fakta som rätt 
eller fel. De kompetenta eleverna kan följa lärarens muntliga instruk-
tioner, lära sig begrepp och formler utantill samt använda fysiska och 
intellektuella redskap på rätt sätt. De kompetenta förstår också den struk-
tur och organisation som läraren arbetar efter och den kommunikation 
som förs i klassrummet. 

Eleverna får däremot inte rika möjligheter att reflektera över sitt eget 
lärande, hur de lär samt sina starka och svaga sidor. De ges inte möj-
lighet att planera sin egen studiegång och formulera personliga mål för 
sitt arbete eftersom lärarna ger instruktioner om vad alla ska lära sig och 
hur lång tid olika avsnitt får ta. Läraren diskuterar inte med eleverna vad 
de ska kunna för att få godkänt utan målet med undervisningen är att 

3  Jämför också genrebegreppet i Danielsson, kapitel 3.
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eleverna tillägnar sig ett givet pensum som kontrolleras genom muntliga 
läxförhör och skriftliga prov. I denna praktik är skolämnet i fokus och 
elevers lärande är inte ett innehåll i undervisningen. 

Undervisningspraktiken ger inte heller rika möjligheter för eleverna 
att utveckla förmåga att skapa ett självständigt förhållningssätt och kom-
ma med egna idéer och teorier genom att tänka själva. De ska tänka ”rätt” 
med hjälp av skrivboken där anteckningarna som skrivits kortfattat och 
strukturerat kan ses som stöttor som bidrar till att eleverna lättare ska 
kunna memorera det som kommer på provet. De ges inte tillfällen att 
träna sig på att resonera självständigt och skriva labbrapporter eftersom 
detta görs kollektivt utifrån lärarens ledning. Men även om detta görs 
tillsammans utesluter det ju inte att det finns elever som har formulerat 
sina egna slutsatser. Men det finns ju då en risk i detta sammanhang att 
eleverna tänker ”fel” och lägger felaktiga saker på minnet. 

Det finns inga tecken på individualisering i relation till kunskapsinne-
håll i denna undervisningspraktik utan eleverna betraktas som en grupp 
där alla elever ges möjlighet att tillägna sig samma kunskapsinnehåll. 
Eleverna lyssnar på samma föreläsningar, arbetar med samma uppgifter 
och genomför samma laborationer. Eleverna har inga valmöjligheter 
och kan heller inte välja uppgifter i relation till betygsnivåer. De elever 
som anser sig behöva mer hjälp för att klara provet, vilket är målet med 
undervisningen, ges stödundervisning. Dessa elever får därmed mer tid 
med läraren istället för lättare uppgifter. 

5. Sammanfattande kommentarer
Eleverna formas av de särskilda sätt som skolan organiserar sin un-
dervisning på och olika undervisningspraktiker skapar möjligheter att 
utveckla olika förmågor. I denna undervisningspraktik bidrar ämnen, 
redskap och möbleringen till att skapa ett rum där eleverna får möjlighet 
att introduceras till skolämnet kemi och att utföra laborationer. De får 
genom anteckningarna i skrivhäftet veta vad de ska lära sig utantill d.v.s. 
det som kommer på provet. Kunskaper ses som något som byggs upp 
genom repetition och övningar och eleverna får ta del av minnestränande 
tekniker. Men även om eleverna har möjlighet att utveckla vissa kun-
skaper och förmågor så är det inte det som alla elever faktiskt utvecklar, 
eftersom de responderar på olika sätt i relation till undervisningsprak-
tiken och redskapen. Men om det räcker att kunna memorera ett innehåll 
är det troligtvis omöjligt att inte lära sig det som förväntas i denna min-
nestränande undervisningspraktik.
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Kapitel 2                                    
Observationer i kemiklassrummet – att lära 

sig se kemiska reaktioner 

Astrid Berg, Inger Eriksson & Ragnhild Löfgren

1. Introduktion
Naturvetenskapliga föreställningar om seendets process har präglats av 
ett antagande om att vi förnimmer direkt och med hjälp av en enkel 
registrering av visuellt stimuli. Det betyder att när två människor tittar 
på samma objekt så antas de också se samma objekt (Bergkvist & Säljö, 
1994). I ett sociokulturellt perspektiv är dock seende direkt kopplat till 
individens erfarenheter, och till t.ex. språkliga redskap som begrepp eller 
metaforer, vilka förser henne med perspektiv att se och tolka objektet 
(Säljö, 1992). Begrepp och metaforer kan således fungera som redskap 
för vad som blir möjligt att urskilja. Sett i ett perspektiv av mänskliga 
praktiker innebär detta att experten, som är förtrogen med praktiken ser 
andra saker än nybörjaren (Bergkvist & Säljö, 1994). Att vara kunnig i 
att göra naturvetenskapliga observationer innebär att man har tillägnat 
sig redskap och rutiner för ett visst sorts seende. 

I de naturvetenskapliga skolämnena där observationer i anslutning till 
laborationer vanligen utgör en stor del av undervisningen betyder detta att 
elevens (nybörjarens) och lärarens (expertens) seende skiljer sig åt. Ett av 
målen med undervisningen kan då vara att hjälpa eleverna att tillägna sig 
redskap som ger förutsättningar för ett mera naturvetenskapligt seende. 
Bergkvist och Säljö (1994) visar att om läraren har en opro-blematisk 
inställning till seendets process kan detta skapa svårigheter för elever 
när de förväntas "upptäcka" vissa naturvetenskapliga principer genom 
egna observationer. Men hur kan eleven utveckla ett för skolpraktiken 
specifikt naturvetenskapligt seende?

Goodwin (1997) använder ett exempel där några nybörjare förväntas 
lära sig avgöra när färgen på de fibrer de preparerar har rätt ”svarthet”. 
Genom att bada fibrerna i en speciell lösning svartnar dessa gradvis. Fi-
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brerna skall tas upp ur badet när de uppnått ”rätt” färg och form, vilket 
avgörs via observationer. De preparerade fibrerna skall sedan användas 
för att absorbera radium från olika vattenprov. Syftet med provtagnin-
garna är att kunna avgöra hur mycket av det vatten som omger Puerto 
Rico som har en radiumsignatur identisk med vattnet i Amazonas och 
som därmed har sitt ursprung i denna flod. Den kunskap som studenterna 
förväntas utveckla beskriver Goodwin som situerad och konkret. Även 
om de olika nyanser av färg och form som uppträder under arbetet skulle 
kunna förklaras och förstås med hjälp av teoretiska modeller på atomnivå 
så är en sådan förståelse inte en förutsättning för att studenterna ska lära 
sig se när fibrerna har uppnått ”rätt” färg och form. Syftet är att lära sig se 
vad som är rätt färg och form. För att nybörjaren skall kunna utveckla ett 
specifikt seende (urskilja färg och form), behöver den lärande erbjudas 
möjligheter att interagera med en mera erfaren kemist under praktiskt 
arbete i laboratoriet, d.v.s. erbjudas möjligheter att få direkt feedback 
på sina observationer medierade i av experten. I Goodwins exempel 
finns inte teoretiska modeller eller vedertagna begrepp som stöd för 
utvecklingen av ett kvalificerat seende. Expertens ”seende” medieras 
med hjälp av vardagliga och ofta metaforiska begrepp (inte självklart 
medvetet). Kunskap som kan förklara varför de olika färgnyanserna ser 
ut som de gör är inte funktionell i detta sammanhang, det är det konkreta 
och iakttagbara som är intressant. Det är först i relation till resultatet av 
det kemiska analysarbetet (mängd radiumjoner i vattenprovet), som här 
påbörjats genom fiberprepareringen, som kemistens arbete kommer att 
handla om att utveckla relationella varför-kunskaper. 

Att utföra kemiska analyser i allmänhet handlar i stor utsträckning om 
att lära sig tolka och bedöma det konkreta och iakttagbara. Det iakttag-
bara kan exempelvis vara färg och form, som i Goodwins exempel, 
eller kromatogram4 och spektra5 av olika slag. Det nybörjaren behöver 
tillägna sig är en förmåga att bedöma vad som är rätt färg på lösningen 
eller rätt utseende på kromatogrammet, att lära sig tolka och bedöma 
det specifika och observerbara. Däremot behöver varken nybörjaren el-
ler experten förstå varför vattenlösningen blir blå när en pH-indikator 
tillsätts eller varför en viss kemisk förening absorberar IR-ljus6 och vid 
just de våglängderna. Det krävs med andra ord inga kunskaper i kemi för 

4  Kromatogram Ett diagram av intensitet som funktion av tid och som 
får utseendet av en serie toppar och dalar där varje topp representerar ett ämne i en 
blandning som separerats genom en kromatografisk metod, och där arean på toppen är 
proportionell mot ämnets koncentration i provet
5  Spektrum: Kan exempelvis vara ett diagram av ett ämnes ljusabsorption 
som funktion av våglängd.
6  IR-ljus: Infrarött ljus, ljus med längre våglängd än 770 nanometer.
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att bli expert på att utföra rutinmässiga analyser. Det är först när arbetet 
handlar om att undersöka varför en analys ger orimliga resultat eller att 
utveckla nya analysmetoder som generella och teoretiska kunskaper i 
kemi blir ett nödvändigt redskap. 

Även observationer av kemiska processer och fenomen i naturvet-
enskaplig undervisning handlar om att i allt högre grad kunna urskilja 
observerbara kännetecken som färg och form, men det handlar inte bara 
om detta. Ett viktigt syfte med laborationer kan vara att hjälpa eleven 
att kunna relatera observationer till teori och tvärtom, och på så sätt 
utveckla en ämnesspecifik förståelse för varför det ser ut som det gör. 
Vidare kan det handla om att utveckla en förmåga att använda generella 
principer för att skapa mening i det observerade fenomenet (Wickman 
& Östman, 2002). Man kan uttrycka det som att eleven behöver utveckla 
en förmåga att göra observationer på ett vetenskapligt sätt, d.v.s. att lära 
sig ”se” på samma sätt som läraren eller som en kemist. Det handlar 
med andra ord om att lära sig tolka observationer av det specifika och 
konkreta (jfr Goodwins exempel) för att kunna skapa en relation mellan 
det observerade och det förklarande och därmed kunna ”se” det generella 
och abstrakta.

Utifrån sociokulturella perspektiv på hur ett allt mer kvalificerat 
seende växer fram krävs att eleven erbjuds möjlighet att interagera med 
en erfaren lärare under praktiskt labbarbete.

De aspekter av observationerna som fokuserar det specifika och kon-
kreta ställer krav på hur läraren interagerar med eleverna för att han/
hon med hjälp av t.ex. metaforer och vardagliga begrepp ska mediera 
sitt ”seende”. De aspekter av observationerna som fokuserar varför det 
ser ut som det gör relaterar till ett generellt och abstrakt kemikunnan-
det. De kemiska begrepp, teoretiska modeller och beskrivningar läraren 
använder för att guida eleverna skulle i detta fall handla om relationer 
mellan det generella och teoretiska och det konkreta och specifika i 
observationen. Observationsbeskrivningar av exempelvis färg och form 
blir relevanta ur ett kemiinnehållsligt perspektiv först när de relateras 
till abstrakta begrepp och modeller. Samtidigt kan abstrakta begrepp och 
modeller användas för att utveckla ett kemispecifikt seende endast om de 
relateras till det konkreta, det som kan observeras. Attribut som färg och 
form, och förändringar av dessa, kan således fungera som indikationer på 
tillstånd och händelser i kemisk bemärkelse. På detta sätt kan man säga 
att en kemisk process kan synliggöras genom tolkning av indikationerna.

Vad utgör centrala förutsättningar för att elever ska kunna utveckla 
ett kemispecifikt seende? Den stora utmaningen med kemiämnet är att 
kemi som disciplin är uppbyggd kring teoretiska begrepp och modeller 
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som avser att förklara, förutsäga och beskriva olika kemiska processer 
som inte kan erfaras genom våra sinnen. Det går t.ex. inte att avgöra om 
ett vitt pulver är ett grundämne eller en kemisk förening. Våra sinnen 
kan inte heller hjälpa oss att direkt urskilja orsak och verkan vid obser-
vationer av kemiska reaktioner (Johnstone, 1991). Nybörjarens (elevens) 
intuitiva tolkningar av observationer av kemiska reaktioner kan då bli 
att t.ex. materia försvinner (bränslet vid förbränningsreaktioner) eller 
att färgförändringar innebär att det ursprungliga ämnet finns kvar men 
med nya egenskaper (d.v.s. ny färg), alternativt att ämnet med den nya 
färgen hela tiden funnits där men varit dolt för ögat. Det är inte givet 
för nybörjaren att färgförändringen är resultatet av atomer som arran-
geras om (Andersson, 2008). Kemins begrepp och modeller behövs för 
att nybörjaren skall lära sig att tolka betydelsen av en observation och 
därmed bidra till utvecklingen av ett kemispecifikt seende.

Det praktiskt, experimenterande arbetet har idag ofta en framskjuten 
plats i den naturvetenskapliga undervisningen och tillskrivs stor bety-
delse för elevernas lärande (Jenkins, 1999; Sjøberg, 2000). Ett flertal 
studier av elevers praktiska arbete visar samtidigt hur svårt det är för 
eleven att på egen hand kunna utföra meningsfulla observationer. Med 
ett antagande om att kemiinnehållet i laborationerna inte på ett direkt 
(induktivt) sätt är tillgängliga för eleven blir interaktionen i klassrum-
met mellan läraren och eleven och laborationsmaterialet avgörande för 
elevens möjligheter att lära sig ”se” kemiska processer. Det är läraren, 
i egenskap av kemiskt mera kunnig, som kan guida eleven till ett me-
ningsfullt seende. Hur lärare interagerar med elever under praktiskt ar-
bete har ägnats en del forskning. Lidar, m.fl. (2006) beskriver t.ex. på 
vilka olika sätt läraren uppmärksammar eleverna på vad som är relevant 
att observera under en kemilaboration. Eftersom de begrepp och model-
ler som läraren använder kan hjälpa eleverna att utveckla ett seende är 
det också viktigt att studera de medierande redskap som tas i bruk ur ett 
innehållsligt perspektiv. 

I detta kapitel analyseras vilken förmåga att ”se”, t.ex. en kemisk 
reaktion som eleverna har möjligheter att tillägna sig i en laborations-
lektion? Vilken funktion har kemispecifika begrepp och modeller för 
processen att lära sig se på ett kemispecifikt sätt? Vilket kemiseende 
medieras genom klassrumssamtalen? Vilken guidning – hur och vad – 
under laborationerna erbjuds eleverna?



  41

1.2. Syfte

Att genomföra observationer av t.ex. lösningar och kemiska reaktioner 
förutsätter alltså en kemispecifik kompetens som måste utvecklas. Det 
övergripande syftet med detta kapitel är att analysera och beskriva vilket 
kemispecifikt seende eleverna har möjlighet att utveckla under en dubbel-
lektion i en årskurs 8 i en finlandssvensk skola. Följande frågeställningar 
har varit vägledande för analysen:

• Vilket kemiinnehåll finns didaktiskt tillängligt i laborationerna? 
• Vad är det eleverna förväntas se? 
• På vilka sätt guidar läraren eleverna till ett seende av något specifikt i 

observationerna?
• Vilka modeller och begrepp – vardagliga, metaforiska och naturveten-

skaplig – fungerar som medierande redskap?

2. Utgångspunkter för analys – vad är det man kan se i 
en observation 
Carlgren (1999) menar att det som i kvalitativ mening skiljer en under-
visningspraktik från en annan först och främst identifieras av vad som 
utgör lärarnas föreställningar om vad undervisningen ska leda till och 
med hjälp av vad, och på vilket sätt, detta kan åstadkommas (jfr även 
Berg, m.fl., 2007). De redskap, normer, procedurer och traditioner som 
formar hur man t.ex. arbetar med observationer i relation till laborationer 
konstituerar praktiken. Således utgör undervisningspraktiken också en 
del av innehållet i det som lärs. Genom att studera vad som karakteriserar 
en undervisningspraktik får vi med andra ord möjlighet att säga något 
om vad eleverna har möjlighet att lära sig (Eriksson, m.fl., 2005).

Det här kapitlet bygger på den dubbellektion (lektion 7 och 8) i en 
finlandssvensk årskurs 8 (Freds klass) där eleverna genomför två olika 
laborationer som ska demonstrera hur en jonförening bildas genom en 
kemisk fällningsreaktion. Tillvägagångssättet är detsamma i båda labo-
rationerna: eleverna skall först bereda utgångslösningar (lösa lättlösliga 
jonföreningar i vatten) samt observera dessa. Därefter skall de slå sam-
man utgångslösningarna och observera vad som händer. Eleverna upp-
manas i samband med de olika skedena under laborationerna att göra 
observationer och anteckna vad de ser.
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2.1. Aspekter på kemiska fenomen
Inom kemi används begreppen makro- och mikronivå beroende på vilken 
aspekt av ett fenomen som fokuseras – den beskrivande makronivån 
eller den förklarande mikronivån. Makronivå handlar om det vi med 
våra sinnen (erfarenhetsbaserat) och redskap kan iaktta och mäta t.ex. 
färg, värme och konsistens och förändringar av dessa. Mikronivån, el-
ler den atomära nivån, handlar om hur atomer, joner och molekyler är 
strukturerade och hur de bildar och bryter bindningar med varandra vid 
kemiska processer. 

Mikronivån är, i motsats till makronivån, osynlig och inte nåbar för 
våra sinnen, d.v.s. inte möjlig att observera. Det vi kan observera på 
makronivå är således endast indikationer på händelser på mikronivå. På 
mikronivån utgör tillgängliga teorier, begrepp och modeller av materien 
redskap för att förklara de iakttagbara händelserna. För att kommunicera 
vår förståelse av processer på mikronivå används kemiska symboler. 

Relationen mellan makro- och mikronivå kan uttryckas som att det vi 
observerar och beskriver på makronivå endast kan förklaras på mikro-
nivå utifrån de modeller vi gör oss av denna händelse (t.ex. partikelmod-
ellen av materien). Genom att förstå det som händer på makronivån som 
indikationer kopplas observation och beskrivning till tolkning av det som 
sker i kemisk bemärkelse (se Andersson, 2008). När vi lär oss vad något 
indikerar kan vi också med hjälp av kemiska begrepp och modeller tolka 
och bedöma vad vi observerar. 

Innehållsliga aspekter av kemiska processer, eller fenomen, kan ut-
tryckas inte bara i dimensionen makro-mikro, utan även i dimensionen 
specifikt-generellt (se Gilbert & Treagust, 2009, jfr även Dimenäs, 2001; 
Mortimer & Scott, 2003). Fenomen i form av kemiska processer förenas 
av den gemensamma innehållsliga principen att partiklar bildar och bry-
ter bindningar med varandra. En princip avser med andra ord något som 
kan generaliseras och som inte är kontextuellt bundet (jfr Mortimer & 
Scott, 2003). Ett innehåll som behandlar observationer av flera liknande 
fenomen kan fokusera dels gemensamma iakttagbara attribut (generell 
makronivå) dels en gemensam förklaring av det iakttagbara på atomär 
nivå utifrån generella kemiska principer (generell mikronivå). 

När innehållet behandlar endast det fenomen som observeras är nivån 
däremot specifik – innehållet begränsar sig till och fokuserar enbart detta 
utvalda fenomen här och nu. Uppmärksamheten flyttas således inte från 
det specifika och saknar därmed förutsättningar för generaliseringar.

Ett fenomen har därmed beskrivande, förklarande, specifika och ge-
nerella karaktärer och kan därmed förstås utifrån dimensionerna makro-
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mikro och generell-specifik nivå. Man kan med andra ord beskriva och 
förklara ett fenomen ur fyra innehållsliga dimensioner. Nedanstående 
figur illustrerar hur de fyra innehållsliga dimensionerna som beskrivits 
ovan förhåller sig till varandra i form av dimensionerna makro-mikro 
och generell-specifik.

Makro-nivå

   C     A

        Generell      Specifik
          nivå      nivå

   D     B

            Mikro-nivå

Fig. 1. Dimensioner på ett kemispecifikt innehåll. 

Ett innehåll på en makro-specifik nivå (ruta A, fig. 1) utgörs av fysika-
liska observationsbeskrivningar av ett specifikt fenomen. Detta kan 
jämföras med vad Mortimer och Scott (2003) kallar för empiriska be-
skrivningar. I samtal kring detta innehåll finns det ofta vardagliga eller 
metaforiska term, ord och uttryck för att beskriva vad som observeras 
(jfr Goodwin, 1997). Ett exempel på en makrospecifik nivå är en be-
skrivning av konsistensen på en fällning av silverklorid som bildats vid 
reaktion mellan silverjoner och kloridjoner i en vattenlösning. En sådan 
beskrivning skulle kunna ha följande innehåll: när en genomskinlig lös-
ning med silverjoner hälls ner i ett provrör med en genomskinlig lösning 
av kloridjoner blir innehållet i provröret vitt och grumligt.

Innehållsliga aspekter på en mikrospecifik nivån (ruta B, fig. 1.) hand-
lar om att förklara observationsbeskrivningar av ett specifikt fenomen på 
atomär nivå utifrån tillgängliga modeller, d.v.s. förklara vilka specifika 
partiklar som deltar i bildandet och brytandet av kemiska bindningar. Ex-
emplet med att blanda lösningar med silverjoner respektive kloridjoner 
handlar alltså sedan om att förklara den observerade vita grumligheten som 
ett resultat av en reaktion mellan lösta silverjoner (Ag+(aq)) och kloridjoner 
(Cl- (aq)) varvid det fasta, olösliga, ämnet silverklorid faller ut (AgCl(s)).
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Ett innehåll av makro-generell karaktär (ruta C, fig. 1) behandlar 
observationsbeskrivningar av ett fenomen utifrån dess generella karak-
tärer, och kan förstås som jämförelser mellan flera liknande fenomen. I 
exemplet med fällningsreaktionen mellan silver- och kloridjoner skulle 
ett innehåll av makro-generell karaktär uppstå om olika fällningsreak-
tioner och beskrivningar av deras respektive fällningar jämförs för att 
belysa vad som utgör en generell aspekt, t.ex. ett synligt, fast ämne med 
grötig konsistens uppstår, och vad som är specifikt för en viss fällning, 
t.ex. gul eller vit färg. Innehållet handlar med andra ord om att fokusera 
det gemensamma i observationsbeskrivningarna av fällningarna och re-
latera detta till begreppet kemisk fällning, t.ex. en kemisk fällning har en 
grötig konsistens och kan ha olika färg. Ju fler exempel som erbjuds desto 
större blir möjligheterna till jämförelser av olika aspekter. Denna makro-
generella nivå är således knuten till empiriska erfarenheter och exempel 
till skillnad mot den mikro-generella nivån (ruta D, fig. 1) som handlar 
om överordnade principer och samband (Mortimer & Scott, 2003). 

Ett innehåll på mikro-generell nivå (ruta D) behandlar förklaringar av 
ett fenomen utifrån dess generella karaktärer, d.v.s. utifrån de kemiska 
principer som detta och liknande fenomen har gemensamt.

Exemplet med utfällningen av silverklorid handlar på en mikro-
generell nivå om att förklara och förstå denna som en princip för en 
fällningsreaktion bland alla andra, utan att se just reaktionen mellan 
silver- och kloridjoner och den bildade silverkloridfällningen. Denna 
princip skulle exempelvis kunna uttryckas som att: två olika slags joner 
av motsatt laddning attraheras till varandra. Om attraktionskraften dem 
emellan är starkare än den mellan respektive jon och omgivande vatten-
molekyler, uppstår en kemisk bindning mellan jonerna. Resultat blir att 
ett nytt ämne – en kemisk fällning – bildas7. 

Mot bakgrund av detta analytiska ramverk gör vi följande antagande: 
om eleverna ska kunna tillägna sig en förståelse av observationer i 
kemisk mening, d.v.s. lära sig se kemiska reaktioner, behöver de utveckla 
en förmåga att urskilja olika nivåer på kemiska processer samt hur dessa 
är relaterade till varandra. De behöver med andra ord lära sig identifiera, 
tolka och bedöma observerbara indikatorer hos ett fenomen med hjälp av 
förklaringar på atomnivå, där begrepp, modeller och kemiska symboler 
utgör redskapen för dessa.

7 Förklaringsnivån kan förstås gå mycket djupare och beakta begrepp som 
gitterenergi, entropi, entalpi och fri energi.
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3. Resultat 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av de två laborationerna (avsnitt 
3.1.1. och 3.1.2.). Därefter presenteras resultatet av analysen av de två 
laborationerna i två steg. Först fokuseras vilket seende laborationerna di-
daktiskt ger möjlighet till, d.v.s. vilket innehåll som didaktiskt är möjligt 
i de två laborationerna som en ingång till ett mera specifikt kemiseende 
(avsnitt 3.2.). I relation till vårt analytiska ramverk handlar denna fråga 
i första hand om att identifiera vilka nivåer på kemiska processer (Figur 
1.) och vilka relationer mellan dessa nivåer som är didaktiskt tillgängliga 
inom ramen för laborationernas kunskapsinnehåll. 

I ett andra steg fokuseras det konstituerade didaktiska innehållet, d.v.s. 
vilket slags seende eleverna genom lärarens guidning har möjlighet att 
utveckla (avsnitt 3.3.). Till att börja med beskrivs således de båda labo-
rationerna.

3.1. Laboration 1 – Utfällning av silverklorid (AgCl)

I den första laborationen får eleverna till uppgift att i två provrör lösa 
salterna silvernitrat (AgNO3) respektive natriumklorid (NaCl) i vatten.

Dessa båda lösningar ska därefter slås samman i ett tredje provrör. 
När eleverna gör de första två blandningarna ska salterna lösa sig och 
bilda en genomskinlig lösning. 

När de sedan slår samman de två lösningarna i ett tredje tomt provrör 
förväntas de kunna se en utfällning – resultatet av en kemisk reaktion 
där ett nytt fast ämne uppstår (silverklorid, AgCl)8. Läraren illustrerar 
laborationen på tavlan genom att rita tre provrör på tavlan och med pilar 
illustrera hur eleverna ska genomföra laborationen (se Figur 2). 

Läraren uppmanar eleverna att i sitt skrivhäfte svara på frågan ”Vad 
ser jag?” när de observerar de två utgångslösningarna samt sammanslag-
ningen av dessa. Läraren utvecklar instruktionerna och säger att eleverna 
ska anteckna ”/…/ lösningarnas egenskaper, hur de ser ut” och att de 
skall ”undersöka och titta på dem [lösningarna]”.

8  Att det även bildas NaNO3 är något som läraren inte berör. 
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Figur 2. Lärarens tavelanteckningar.

Läraren ger sedan instruktioner vad gäller mängden silvernitrat som 
eleverna skall använda för att göra silvernitratlösningen.  

Fred: När ni sätter silvernitrat så, och gör en lösning, så ta bara några kristaller 
bara några, det blir ändå en väldigt bra lösning. Man behöver inte så 
mycket. 

Några av eleverna skriver i sina anteckningshäften vad de ser när de gjort 
ursprungslösningen av vatten och silvernitrat (de flesta elever för dock 
inte anteckningar kring detta):

Elev 2: Löser sig, ser grumligt ut.

Elev 3, 7 och 8: Det blev vitt.
(Utdrag ur elevers anteckningshäfte, lektion 7)

Efter att ha tillsatt natriumklorid till provröret med vatten skriver några 
elever i sina anteckningshäften: 

Elev 2: Löser sig långsamt.
Elev 3: Ändras inte så mycket.
Elev 7: Det löstes upp.
Elev 8: Det blir normalt igen, löstes.
(Utdrag ur elevers anteckningshäfte, lektion 7)
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Läraren går runt bland bänkarna och småpratar med eleverna. När de slår 
ihop de två utgångslösningarna associerar en elev det han ser i provröret 
med mjölk, d.v.s. en vitfärgad lösning9. Läraren kommenterar elevens 
uttalande genom att upprepa det. 

Fred: Så nu får du slå ihop dem i ett och samma provrör. Du kan hälla ur det 
ena i det andra. 

Elev 1: Mjölk [ohörbart] 
Fred: Ja, det blev mjölk. 
Elev 2: Det blev mjölk.

Fred: Det blev mjölk./…/

Läraren instruerar eleverna att beskriva vad de ser: En elev beskriver 
observationen som att ”det skär sig” och läraren upprepar elevens be-
skrivning.

Fred: Nu ska det gälla att ni beskriver det som ni ser, alltså skriver ner därunder 
där tredje provröret och ”vad ser jag[pekar på illustrationen på tavlan 
med de tre provrören]?

Elev 1: Det skär sig 

Fred: Det skär sig. 

I elevernas anteckningshäften kan man se att olika elever beskriver resul-
tatet av de två sammanslagna lösningarna på olika sätt:

Elev 1: Det skär sig
Elev 2: Det blev helt vitt ser ut som mjölk. Det skär sig.
Elev 4: Det skär sig.
Elev 5: En klump i bottnen och vit vätska ovanför.
Elev 6: Det blev vitt. Det ser ut som pulver på bottnen.
Elev 9: De skär sig.
(Utdrag ur elevers anteckningshäften, lektion 7)

Läraren försöker hjälpa eleverna att beskriva det resultat de fått vid 
sammanslagningen av de två ursprungslösningarna genom att likna inne-
hållet i provröret vid gröt. 

Fred: En gång varannan vecka får ni viss typ av mat som man egentligen äter som 
morgonmål, det kan man också använda [för att beskriva resultatet]. 

Elev: Gröt [ohörbart]

9  Vilket egentligen är en suspension i kemiska termer.
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Fred: Haha, ja. Men gröt, grötigt och så där, det kan man ju använda. Det riktiga 
ordet heter fällning och det är fast, ett fast ämne som har bildats i, när 
man slår ihop två lösningar kallas för fällning, och den är vit, mycket, 
mycket vit jämfört med [ohörbart]

Efter diskussionerna om provrörsinnehållet med hjälp av vardagliga ord 
för läraren in begreppet fällning. Av lärarens sätt att uttrycka sig kan 
eleverna förstå att fällning, i kontrast till t.ex. mjölkigt eller skär sig, 
är ett naturvetenskapligt korrekt begrepp. Läraren förklarar vidare att 
en fällning är ”fast, ett fast ämne”. Begreppet fällning ges därmed en 
innebörd eller förklaring som ett fast ämne i relation till utgångslös-
ningarna. Läraren poängterar därefter att ”den [fällningen] är vit mycket, 
mycket vit jämfört med”. Färgobservationen vit lyfts fram som viktig 
för att beskriva denna fällning. När eleverna slutfört laborationen säger 
läraren att man kan filtrera provrörsinnehållet, och signalerar på så sätt 
att en fällning kan förstås som ett fast ämne eftersom det går att separera 
den från vätskan.

Fred: Vi kör, vi gör så här vi skriver ner lite /…/ [skriver kemisk reaktion på 
tavlan]. Här fick ni tillstånd en kemisk reaktion och vill man undersöka 
det där mer så kan man t.ex. göra någonting med en uppställning så att 
man kan, så att säga, få bort den här vätskan med tratt och lite papper. 
Filtrerar det hela, torka det och se vad provet ser ut sen efteråt. Okey, 
om ni sätter silvernitrat i vatten så bildas det joner.

Därefter flyttar läraren fokus från den synliga fällningen i provröret till 
vad som har hänt på den osynliga mikronivån i laborationen och till hur 
man kan beskriva detta med kemiska formler. Till att börja med fokuseras 
upplösningen av jonföreningar i allmänhet och silvernitrat i synnerhet. 

Fred: När man löser ett, en jonförening så spjälkas det ju upp i lösningen, och 
nu skulle jag vilja ha förslag på en jon som bildas när ni häller ner, el-
ler när ni löser silvernitrat i vatten [drar ner periodiska systemet]. /…/ 
Silvernitrat i vatten.

Elev: Silver.

Fred: Silver ja just det, att du var så snabb. Silver är nr 47. Ag. 

Läraren uttrycker sig som att ”det spjälkas upp i lösningen”. I den fort-
satta lärarledda diskussionen utgår läraren från att joner bildas när man 
löser en jonförening, och styr dialogen mot rätta svar (se även kapitel 5 
i denna volym). 

Fred: [drar upp periodiska systemet, skriver och säger] Silverjoner – träffar. 
Nu är det så att silverjoner bildas när silveratomen ger bort en elektron. 
Silveratomen ger bort en elektron. Säg hur jag ska skriva silverjoner med 
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symboler, silverjon med symbol. Ag, var själva symbolen för en atom 
och så har den en elektron ytterst så att den ger bort en elektron, vilken 
laddning får den då? Kaj?

Kaj: Ett minus. Ag minus.
Fred: Ett är rätt. Kerstin?
Kerstin: Plus.
Fred: Plus. För att om man ger bort en elektron som är negativt laddad, sen är det 

mindre minus än plus, plus vinner alltså. /…/ Så ni får Ag-plus. [skriver 
Ag+]. Det är silverjon. Träffar [ritar ett plus-tecken], plus. Ok. Vad får 
man för joner i den här lösningen om ni sätter natriumklorid i vatten?

Elev: Na minus. 

Fred: Hmmmm.

Läraren drar ner periodiska systemet igen för att peka och visa att man 
hittar natrium i grupp 1.

Fred: Var hittar du Na? I grupp 1. Natrium har en elektron ytterst, och ger bort 
den så då blir det... 

Elev: Na plus.

Fred: Na plus, ja. 

Läraren fortsätter sedan att förklara vad som händer när man häller ihop 
lösningarna. 

Fred: Och nu är det så att nu vill då den här Ag plus som finns här, den vill ha 
en negativ jon att leka med. 

Den negativa jon som läraren sedan fokuserar är kloridjonen.
Fred: Och vad är det för grundämne som man kan kalla för klorid när det gäller 

joner? Klorid? Klor är grundämnet...?
Elev: Cl (?)
Fred: Namnet. Cl, klor. Och nu finns klor i grupp sjutton det vill säga den näst sista 

gruppen så hur många elektroner har kloridjonen kloridatomen ytterst?
Elev: Sju.
Fred: Sju. Och minns ni hur det var förra gången det här gänget som var sju här 

vad dom ville göra för att få oktett?
Elev: Tog en.
Fred: Tog en. Om de tar en elektron vilken laddning får den här jonen då?
Elev: Minus

Fred: Minus. Nu har vi en kloridjon som tar emot en. 
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Läraren skriver vidare på tavlan “Silverjonen träffar kloridjonen” och 
förklarar: 

Fred: joner med motsatt laddning attraherar varandra eller dras till varandra som 
plus och minusladdningar i elektricitetssammanhang, och nu kör vi då 
en reaktion mellan joner så att silverjoner som är plusladdade söker upp 
kloridjoner som är minusladdade.  

Läraren säger därefter att ”en jonförening bildas” och att ”plusladdnin-
gen och minusladdningen tar ut varandra när man har en av vardera.” 
Avslutningsvis anger läraren en av de kemiska egenskaperna för silver-
klorid: ”AgCl är olöslig i vatten”. 

Fred [skriver på tavlan och säger]: En jonförening bildas. Om man skriver 
föreningen så att detta som plusladdningen och minusladdningen tar ut 
varandra när man har en av vardera så skriver vi “AgCl” kan vi sätta 
dit “komma [,] olöslig i vatten”. Därmed är det här jobbet gjort. Ja, nu 
ska vi ju gå ut på rast. 

3.2. Laboration 2 – Utfällning av blyjodid (PbI2)

Under den andra timmen av dubbellektionen (lektion 8) gör eleverna 
ytterligare en laboration som ska resultera i en fällning. Eleverna ska nu 
göra tre lösningar med salterna: blynitrat (Pb(NO3)2), kaliumjodid (KI) 
och blyacetat (Pb(C2H3O2)2 eller PbAc). När alla tre lösningar är klara 
ska lösningen med kaliumjodid i lika delar slås i de två andra provrören 
med olika blylösningar. Resultatet i de båda provrören ska ge en utfäll-
ning med blyjodid (PbI2)

10 som nytt fast ämne. Även den här laborationen 
illustrerar läraren genom att rita på tavlan. 

När eleverna har berett de tre utgångslösningarna i provrör går läraren 
fram till en av eleverna, håller upp ett av de tre provrören och vänder 
sig till hela klassen.

Fred: Och det är så här för de flesta att ni har tre provrör varav den i mitten ka-
liumjodid, den löste sig jättebra i vatten, ingen sån här, överhuvudtaget 
rester kvar på botten, utan allting löstes snyggt och prydligt. Blev färglöst 
och genomskinligt, hemskt snyggt. 

Efter granskningen av provröret med kaliumjodidlösningen tar läraren upp 
de två provrören med blylösningarna och visar för eleverna. Han beskriver 
utseendet på lösningarna som ”lite svagt sån här färg” och ”grumligt”. 

10  Läraren berör inte övriga ämnena som bildas.
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Figur 3. Tavelanteckningar till den andra laboration.  

Det sista steget i laborationen handlar om att hälla hälften av KI-lös-
ningen i provröret med PbNO3 och andra hälften i provröret med PbAc. 
Eleverna uppmanas att observera de två provrören.

Elev: Det blir gult, titta.

Laborationen avslutas med en lärarledd genomgång där läraren börjar 
med att kommentera det eleverna gjort:

Fred: men vad händer då? Och tanken med den här är att ni har fått samma 
reaktion i två provrör, samma reaktion, och då ska någon berätta för mig 
vilken positiv jon som har reagerat i de här två provrören vilken jon som 
har [ohörbart] reagerat. Det är gömt i namnen på föreningarna och så har 
reaktionen visat att det har hänt samma sak i båda. 

Läraren riktar elevernas uppmärksamhet mot att innehållet i de två 
provrören ser lika ut. Han säger att de fått ”samma reaktion” i båda 
provrören. Han exemplifierar hur man kan använda denna reaktion som 
en indikatorreaktion på att det finns blyjoner närvarande, d.v.s. genom 
att tillsätta jodidjoner till en okänd vattenlösning kan man påvisa före-
komsten av Pb-joner. 
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Fred: Det här resultatet tar som en sån här vink om att ’Oj, nu har vi kört en liten 
test här’ och om det händer så, så berättar det en viss sak om du sen tar 
ett vatten från en källa i skogen och det händer samma sak då kan man 
säga ’Oj, då finns ju det där, där också’. Så i och med att det finns samma 
typ av reaktion så finns det samma typ av ämne. Men vad är det i dessa 
två rör som gör att vi får en gul reaktion? 

Elev: Bly.

Fred: Bly. Okey, nu ska vi ta reda på bly. /…/

Här nämner läraren för första gången den gula färgen – ”vi får en gul 
reaktion.” Läraren drar sedan ner periodiska systemet och pratar om bly, 
som finns i en av undergrupperna. Eftersom dessa inte behandlats förut 
måste läraren själv ge svaret på antal valenselektroner hos Pb-jonen. 
Sedan ber han eleverna gissa om blyjonerna förenar sig med kaliumjonen 
eller jodidjonen. 

Fred: Bly är förkortningen Pb. 

Elev: Sa du Pb?
Fred: Pb, 82. Vi har fyra stycken, och det är en mycket speciell förening, fyra 

ytterelektroner. Och det är en metall som, den är lite mitt emellan, mel-
lan noll och åtta, precis mitt i, men den bildar en plus, en positivt laddad 
jon. Metaller bildar positiva joner, också bly, fast den är så här långt i 
[ohörbart]. Sen har ni ett ämne här som den kan förena sig med. Gissa 
nu då: om bly är en positiv jon är det då kalium eller jod som den har 
reagerat med?

Elev: Jod.
Fred: [väntar tyst] Klas får berätta [ohörbart] markera. Klas?
Klas: [ohörbart]
Fred: Det är jodiden som den har reagerat med. Jod finns här [pekar i periodiska 

systemet] egentligen ska det vara I, där är jod och jod finns i grupp 7 och 
bildar en negativ jon. Negativa joner reagerar med positiva joner, och 
är den negativ måste den reagera med positiva joner. Så nu är det alltså 
bly som har reagerat med jod, då har ni har fått blyjodid och blyjodid är 
en jonförening som inte löser sig i vatten, därför faller den ut som man 
brukar säga och bildar fällning. En gul färg. Går inte att missta sig när 
det är blyförening om man testar med jod. Då blir det att diska och att 
torka bordet, och allra sist tvätta händerna11. 

11 Läraren, som tidigare sagt åt eleverna att de ska vara försiktiga låter elev-
erna hälla ut blyjodiden i avloppet och noterar lite tyst att han egentligen borde samlat 
in alla rester. Miljöfrågorna får under kemilektionerna mycket lite uppmärksamhet.
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Under genomgången av laborationen lyfter läraren fram aspekter som 
handlar om hur den positiva jonen (Pb2+) förenar sig med den negativa 
jodidjonen (I-) och bildar en fällning av olöslig blyjodid. Läraren riktar 
elevernas uppmärksamhet mot periodiska systemet och hur det kan an-
vändas för att lösa frågan kring vilken av kalium- eller jodidjonen som 
är negativ. Också regeln om motsatt laddning och attraktion fokuseras. 
Läraren skriver däremot inte något på tavlan vid denna genomgång och 
använder inte den kemiska formeln för den bildade blyjodiden.

3.3 Analys – Vilket slags seende ger laborationerna 
didaktiskt möjlighet att utveckla?

För att besvara frågan om vilket seende som laborationerna didaktiskt 
ger möjlighet till beskrivs nedan vilka nivåer och vilka relationer mellan 
dessa eventuella nivåer som didaktiskt finns tillgängliga i laborationerna. 
Utifrån dessa tillgängliga nivåer och relationer identifieras sedan vilket 
slags seende som är möjligt för eleverna att utveckla?
Vilka nivåer finns didaktiskt tillgängliga i laborationerna? – Utifrån 
den makro-specifik nivå (jfr ruta A, fig. 1) har de två laborationerna ett 
didaktiskt möjligt kunskapsinnehåll som handlar om beskrivningar av 
dels själva upplösningsprocessen av en specifika jonföreningar i vatten 
dels bildade specifika jonlösningar och fällningar (färg, grumlighet, kon-
sistens, transparens).

Utifrån den mikro-specifika nivå (jfr ruta B, fig. 1) har de två labo-
rationerna ett didaktiskt möjligt kunskapsinnehåll som handlar om för-
klaringar av det som kan observeras på den makro/specifika nivån. Detta 
kemiinnehåll handlar dels om vad som händer på atomär nivå när en 
specifik jonförening kommer i kontakt med vatten (specifika joner spjäl-
kas) dels vad som händer när två specifika jonlösningar blandas med 
varandra (en fällning uppbyggd av två specifika joner bildas).

Utifrån den makro-generella nivån (jfr ruta C, fig. 1) har de två labo-
rationerna ett didaktiskt möjligt kunskapsinnehåll som handlar om att 
jämföra beskrivningar av upplösningsprocessen av de olika jonförenin-
garna, av färg och transparens på de olika jonlösningarna och av färg och 
konsistens på de bildade fällningarna. Laborationerna rymmer på denna 
nivå också frågor om vilken utrustning som generellt gör det möjligt att 
observera upplösning och utfällning.

Utifrån den mikro-generell nivån (jfr ruta D, fig. 1) har de två labo-
rationerna ett didaktiskt möjligt kunskapsinnehåll som utgörs av för-



54 

klaringar på generell nivå av det som kan observeras och beskrivas på 
makronivå. Detta kemiinnehåll handlar om vad som händer när en jon-
förening vilken som helst kommer i kontakt med vatten (joner spjälkas) 
men också om begreppet löslighet – olika jonföreningar är olika lösliga 
i vatten, och när två joner av en svårlöslig jonförening träffas så bildar 
de en fällning av denna jonförening. Lösligheten avgörs av den drag-
kamp som uppstår mellan å ena sidan den gitterenergi som håller ihop 
jonföreningen i kristallstruktur och å andra sidan den jon-dipol-bindning 
som uppstår mellan jonerna och vattenmolekylerna. 

Eftersom löslighet i ett kemisammanhang ofta anges kvalitativt med 
uttryck som lättlöslig eller svårlöslig så har laborationerna på mikro-
generell nivå en didaktisk möjlighet att uppmärksamma variation i 
gränsdragningar och uppfattningar. Natriumklorid och kaliumjodid är 
lättlösliga jonföreningar och bildar genomskinliga lösningar medan 
lösningar av blynitrat och blyacetat blir lite grumliga, och dessa jon-
föreningar kan därmed förstås som mer svårlösliga. I relation till be-
greppet löslighet har laborationerna även ett didaktiskt möjligt innehåll 
som handlar om att de utfällda jonföreningarna är ett undantag från den 
generella regeln att jonföreningar oftast är lättlösliga, om reaktionernas 
hastighet d.v.s. den tid det tar för att lösa jonföreningar i vatten varierar 
och kan påverkas, om begreppen mättad och omättad lösning, och om 
val av mängden ämne. 

De två laborationerna har ett didaktiskt möjligt kunskapsinnehåll som 
handlar om förklaringarna på mikronivå med ett kemiskt symbolspråk. 
Vilka relationer finns didaktiskt tillgängliga i laborationerna? Eftersom 
samtliga nivåer på ett kemispecifikt innehåll (Figur 1) finns didaktiskt 
tillgängliga i laborationerna så rymmer dessa också ett didaktisk möjligt 
kemiinnehåll som handlar om att explicitgöra relationen mellan mikro- 
och makronivå samt generell och specifik nivå. 
Vilket seende ger laborationerna didaktisk möjlighet till att utveckla? 
Laborationerna ger didaktiskt möjlighet att utveckla ett seende som 
handlar om att identifiera, tolka och bedöma upplösningsprocessen av 
jonföreningar i vatten och den jonlösningen som är resultatet av upplös-
ningen, men också utfällningsreaktionen av en jonförening och själva 
den fällning som är resultatet av reaktionen. Detta seende kan exempelvis 
handla om att kunna ”se” att en jonförening som blandas med vatten är 
lättlöslig eller svårlöslig, eller att ”se” att en fällning, eller en mättad 
lösning, har bildats.
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3.3.1 Lärarens guidning

I detta andra analyssteg fokuserar vi vilket slags seende eleverna har 
möjlighet att utveckla genom lärarens guidning och det innehåll som 
därmed konstitueras i undervisningspraktiken.

Under de två laborationerna är det i huvudsak tre kemiska händelser 
som eleverna förväntas fokusera. Den första handlar om upplösning av 
en lättlöslig jonförening i vatten, den andra om resultatet av upplösnin-
gen d.v.s. den färdiga jonlösningen och den tredje handlar om utfällning 
av en svårlöslig jonförening när två jonlösningar slås samman. Under 
inledningen av lektionen, i samband med läxförhöret, är läraren noga 
med att skilja på kemiska och fysikaliska egenskaper. ”Alltså hur de 
reagerar med andra ämnen, det är kemiska egenskaper. Inte hur de ser ut 
till färgen, det är fysikaliska egenskaper, men hur de reagerar.” Läraren 
betonar därmed skillnaden mellan det som framträder på makronivå och 
det som sker på mikronivå.

I det följande analyseras den guidning eleverna får för att utveckla 
ett seende i kemisk mening d.v.s. för att lära sig observera. Analysen tar 
sin utgångspunkt i vårt antagande att om eleverna ska kunna utveckla 
förmåga att göra observationer i kemisk mening behöver de utveckla en 
förmåga att urskilja olika nivåer på kemiska processer samt hur dessa 
är relaterade till varandra. Analysen är riktad mot att identifiera vilka 
nivåer, och vilka relationer mellan olika nivåer, som konstitueras i un-
dervisningen.
Guidning i form av instruktioner för det praktiska arbetet – I samband 
med instruktionen till den första laborationen ber läraren eleverna skriva 
ner ”Vad ser jag” när de bereder de två utgångslösningarna och sedan slår 
ihop dem. Läraren utvecklar instruktionerna och säger att eleverna ska 
anteckna ”lösningarnas egenskaper, hur de ser ut”. En kort stund senare 
upprepar läraren instruktionerna, nu med ett lite annorlunda ordval ”när 
ni har gjort lösningarna och undersökt och tittat på dem så ska ni slå dem 
i ett och samma provrör”. 

Eleverna förbereds på de kommande observationerna genom att 
läraren, med sina återkommande instruktioner, riktar elevernas upp-
märksamhet mot innehållet i provrören. Den guidning för seendet som 
läraren ger är dock allmänt hållen. När eleverna ska blanda till de två 
utgångslösningarna ger läraren däremot tydliga instruktioner om hur 
mycket silvernitrat de behöver: ”så ta bara några kristaller, bara några, 
det blir ändå en väldigt bra lösning.” Ur ett kemiskt perspektiv kan man 
förstå att läraren vet att upplösning av några kristaller silvernitrat ger 
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en lösning med en koncentration av silverjoner som är tillräcklig för 
att silverklorid senare ska kunna fällas ut i observerbar mängd. Detta 
eftersom silverklorid är ett mycket svårlösligt salt. Man kan också anta 
att läraren vet att några kristaller resulterar i en homogen lösning, d.v.s. 
saltet löser sig fullständigt. Ur lärarens perspektiv kan därför en ”väldigt 
bra lösning” tolkas som en lösning som är både användbar och homogen. 

Frågan om olika salters löslighet signaleras indirekt genom att läraren 
uppmanar eleverna att bara ta några kristaller silvernitrat. Läraren säger 
dock att det är dyrt, inte att de är lättlösligt. Han ger inte motsvarande 
anvisningar om mängden kristaller när eleverna ska ta natriumklorid12. 

Ur ett elevperspektiv kan lärarens förtydligande om att få kristaller ger 
en ”väldigt bra lösning” vara svår att förhålla sig till. Läraren ger inga 
förklaringar som kan hjälpa eleverna att förstå på vilket sätt lösningen de 
gör är bra. Är det i kemisk mening med beaktande vad den ska användas 
till? Eller innebär ”bra” att saltet kommer att lösa sig bra (och vad innebär 
det i så fall?). Hur kan man se att saltet löst sig bra? Kan lösningen vara 
bra ur båda perspektiven, d.v.s. finns det en koppling mellan lösningens 
användbarhet och hur bra saltet löst sig?

Lärarens strategi i detta skede tycks främst vara att fokusera de prak-
tiska aspekterna av laborationen. Läraren vet uppenbarligen vad som 
krävs för att lyckas att fälla ut en observerbar mängd silverklorid vilket 
tar form i noggranna instruktioner. Eleverna får därmed möjlighet att lära 
sig hur de ska göra för att med just detta salt få en bra lösning. 

När en elev sedan undrar något om upplösningen svarar läraren ”så 
att det löser sig alltihopa.” Det eleven ska göra (skaka provröret till dess 
allt löser sig) förutsätter att eleven, genom att observera lösningen, kan 
bedöma när det hon gör blir rätt d.v.s. bedöma när allt har löst sig (se 
även Danielsson i denna volym). 

När man ska observera saltlösningarna blir inte heller tydliggjort. 
Om det är själva upplösningsreaktionen som eleverna ska observera och 
anteckna i sina böcker eller om det är lösningens utseende efter det att 
salterna löst sig. Elevernas anteckningar tyder på att de fokuserar sina 
observationer på själva upplösningsreaktionen. Läraren frågar inte efter 
deras observationsanteckningar vilket kan medföra att det blir otydligt 
vad som ska förstås som en korrekt observation. Eleverna kan möjligen 
konstatera att det tar tid att lösa vissa salter.

12 Rimligen bedömer läraren risken att eleverna ska ta för lite silvernitrat (i 
meningen inte tillräckligt för att en observerbar mängd silverklorid ska fällas ut) som 
liten eftersom silverklorid är ett svårlösligt salt.
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Gemensamt för de beskrivna situationerna är att läraren ger noggranna 
instruktioner vad gäller laborationens utförande, men också att han tar 
för givet att eleverna kan se vad som händer i provrören, d.v.s. att de kan 
avgöra på vilket sätt något händer och att de kan tolka och bedöma det 
de ser (status på upplösningen av ett salt i vatten). Detta förgivettagande 
handlar om att händelser på mikronivå och kopplingen till makronivån 
i sig själva antas vara givna i observationen. Om antagandet är att det är 
synligt för eleverna behöver instruktionerna inte översättas till observa-
tionskriterier beskrivna i konkreta termer/metaforer och förklarade på 
atomnivå. Frågor som: hur kan man se att allt löser sig, hur kan man veta 
att något händer, vad ska man titta/leta efter och när ska man göra det? 
blir med andra ord inte framlyfta under lektionen. Elevernas möjlighet 
att både lära sig se att de gör rätt och fokuserar rätt – genom att koppla 
makronivå till mikronivån – blir därmed rimligen begränsad. 
Guidning i form av tydliga kriterier för specifika lösningar – Under 
den andra laborationen gör eleverna tre utgångslösningar – blynitrat-
lösning, kaliumjodidlösning och blyacetatlösning. Även i relation till 
dessa lösningar riktar läraren elevernas uppmärksamhet mot utseendet 
på lösningarna när han i relation till kaliumjodidlösningen säger att den 
löste sig jättebra och förklarar det med att lösningen blev ”färglös och 
genomskinlig” och att ”inga rester fanns kvar på botten”. 

Läraren ger här eleverna tydliga kriterier, i form av konkreta beskriv-
ningar, för hur en jättebra kaliumjodidlösning ser ut och guidar på så sätt 
eleverna till ett specifikt seende på makronivå. Med den guidningen ges 
eleverna möjlighet att utveckla ett mer avancerat seende jämfört med 
föregående laboration. Kriteriet färglös är relevant i detta specifika fall, 
men läraren tydliggör inte att det inte kan användas som ett kriterium för en 
jättebra lösning på generell nivå; alla lösningar som är bra är inte färglösa.

Läraren pekar och visar tydligt på skillnaden mellan provröret med 
kaliumjodidlösningen och de två provrören med blylösningarna. Han 
beskriver utseendet på blylösningarna som ”lite svagt sån här färg” och 
”grumligt”. Utifrån de nyss givna kriterierna för en jättebra kaliumjodidlös-
ning uttrycker läraren därmed underförstått att blyföreningarna inte har löst 
sig jättebra. Eleverna som strax före fått hjälp att se färglöshet och genom-
skinlighet som indikatorer på en bra lösning kan ta förekomsten av färg och 
grumlighet hos blylösningarna som indikationer på mindre bra lösningar. 
Kontrasteringen av de två blylösningarna mot kaliumjodidlösningen blir 
därmed svår att tolka vad det betyder att lösningarna ser olika ut? 

Sammantaget kan vi konstatera att lärarens kriterier guidar elevernas 
i deras observationer av kaliumjodidlösningen. Men när läraren därefter 
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inte problematiserar kriterierna i relation till blylösningarna blir de svåra 
att tolka, och därmed förlorar de delar av sitt värde som redskap för att 
utveckla elevernas seende. Under laborationerna är det också de speci-
fika lösningarna och deras utseende efter det att salterna är lösta som 
fokuseras. Det finns alltså inga instruktioner under denna dubbeltimme 
som kan guida eleverna att se lösningar på en makro-generell nivå vad 
gäller salters löslighet. Eleverna får endast möjlighet att utveckla ett 
seende som handlar om hur just dessa salter ser ut när de är upplösta – ett 
specifikt seende riktat mot dessa lösningars makronivå (ruta A, fig.1). 
Guidning i form av bekräftelser och tydliggörande metaforer – När elev-
erna under laboration 1 observerar fällningen av silverklorid beskriver de 
det de ser i termer av att ”det skär sig” eller ”det blev mjölk”. Att tolka 
det vita i provröret som ett nytt ämne, och i fast form, är inte givet för 
eleverna. Läraren upprepar de båda elevernas förslag till beskrivningar 
och bekräftar dem därmed som relevanta iakttagelser, han uppmärksam-
mar eleverna på vad som räknas som viktigt i observationen. 

Läraren bidrar därefter själv med en metafor till för att beskriva vad 
de ser i provröret genom att leda eleverna fram till ordet gröt. Genom 
att dels upprepa elevernas beskrivningar av sina observationer dels bidra 
med en egen sådan, riktar läraren elevernas medvetande mot utseendet på 
provrörsinnehållet och hur det kan beskrivas i konkreta och vardagliga 
termer. Han hjälper på detta sätt eleverna att synliggöra det han vill att 
de ska se med för dem bekanta ord. 

Efter diskussionerna om provrörsinnehållet med hjälp av vardagliga 
metaforer för läraren in begreppet fällning ”Det riktiga ordet heter fäll-
ning”. Läraren säger vidare att det är ett fast ämne som bildats och att 
fällningen ”är vit, mycket, mycket vit”. Läraren guidar genom interak-
tionen eleverna till en ”ömsesidig” beskrivning av innehållet i provrören. 
Men den mening eller tolkning eleverna tillskriver både sina egna och 
lärarens observationer av provrörsinnehållet tas här för given (d.v.s. att 
ett vitt, fast ämne bildas). Detta förgivettagande handlar om att mikro-
nivån och dess koppling till makronivån antas vara given i observationen.

Sammantaget kan vi konstatera att lärarens guidning, i form av att 
upprepa elevernas observationsbeskrivningar och därmed bekräfta dem 
som giltiga, erbjuder eleverna möjlighet att tillägna sig en förmåga att se 
en fällning av silverklorid. Hur utseendet på denna fällning förhåller sig 
till en generell nivå lyfter läraren däremot inte fram. Inte heller belyser 
han att, och hur, fast kontrasterar mot t.ex. en vit lösning (mjölk) eller 
något som ”skärt sig” d.v.s. hur beskrivningar på makronivån kan förstås 
på mikronivå. Det seende eleverna har möjlighet att tillägna sig med 
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stöd av lärarens guidning handlar därför om hur just denna fällning ser 
ut – ett specifikt seende riktat mot fällningens makronivå (ruta A, fig.1). 
Guidning i form av förklaringar på mikronivå under genomgången – I 
samband med genomgången efter laboration 1 flyttar läraren fokus från 
makronivåns beskrivningar till mikronivåns förklaringar av densamma.  
När läraren försöker förklara vad som händer vid upplösning av en jon-
förening i vatten säger han ”När man löser en jonförening så spjälkas 
det ju upp i lösningen.” Här erbjuds eleverna en möjlighet att förstå 
upplösning av en jonförening på mikro-generell nivå (ruta D, fig. 1). 
Läraren fokuserar kemins symbolspråk när han förklarar vilka joner som 
bildas vid upplösning av ett specifikt salt. Hur man skriver detta tydlig-
görs genom att läraren poängterar vikten av rätt antal laddningar för en 
viss jon. Han använder periodiska systemet som ett redskap för att visa 
på olika joners grupptillhörighet för att förklara deras laddning. När det 
gäller ämnen som eleverna tidigare i undervisningen mött, t.ex. natrium 
och klor förväntas de veta vilken laddning de får som jon med ledning 
av den grupp i det periodiska systemet de tillhör.

Men kopplingen mellan förklaringen under genomgången och obser-
vationerna under laboration 1 och efterföljande laboration 2 diskuteras 
inte. Relationen mellan vad som händer på den osynliga mikronivån 
(joner går i lösning) och observationerna av makronivån (det fasta, vita 
synliga saltet ”försvinner”) blir med andra ord inte explicit synliggjord. 
Att något som från början var synligt blir osynligt på makronivå indikerar 
att något händer på mikronivå: lösningen blev genomskinlig därför att 
joner i lösning, till skillnad från ett fast ämne, är osynliga. Av samma 
anledning blir det inte tydligt för eleverna i laboration 2 varför det är en 
skillnad i utseende mellan den genomskinliga kaliumjodidlösningen och 
de grumliga, gulfärgade blylösningarna.

Läraren fortsätter sedan genomgången med att förklara bildandet av 
silverkloridfällningen. Han säger och skriver på tavlan att ”Silverjonen 
träffar kloridjonen” och ”joner med motsatt laddning attraherar varan-
dra […] silverjoner som är plusladdade söker upp kloridjoner som är 
minusladdade. […] En jonförening bildas.” Vidare säger och skriver 
läraren att:  

Fred: Om man skriver föreningen så att detta som plusladdningen och minus-
laddningen tar ut varandra när man har en av vardera så skriver vi AgCl 
kan vi sätta dit komma [,] olöslig i vatten.  

Här erbjuds eleverna en möjlighet att förstå bildandet av silverkloridfäll-
ningen på en mikro-specifik nivå (ruta B i fig. 1) och hur detta kommu-
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niceras med hjälp av kemiska symboler. Men relationen mellan vad som 
händer på den osynliga mikronivån och beskrivningarna av makronivåns 
observationer under laboration 1 och 2 blir inte explicit synliggjord. Att 
lärarens förklaring på ett par meningar – ”jonerna söker upp varandra 
och en jonförening bildas” – rymmer en resa från det osynliga till det 
synliga, från jonerna till ämnet och jonföreningen silverklorid, behandlas 
som givet. Man kan också uttrycka det som att förståelsen, och då på en 
generell nivå, för att när en transparent och homogen jonlösning föränd-
ras till utseendet och blir heterogen och ogenomskinlig är en indikation 
på att något hänt på mikronivå, ser ut att tas för givet. 

Sammantaget kan vi konstatera att under genomgången är det an-
tingen den mikro-generella (upplösningen) eller den mikro-specifika (ut-
fällningen) nivån som fokuseras (ruta D och B, fig. 1). Denna guidning 
är i sig en förutsättning för elevernas möjligheter att utveckla ett seende 
som handlar om att kunna tolka och bedöma upplösning och utfällning 
av jonföreningar. Men eftersom guidningen stannar på mikronivån, och 
vad gäller fällningen redan på den specifika nivån, och inte går vidare och 
kopplar förklaringarna till dels en generell nivå (utfällningen) dels till 
makronivåns beskrivningar, försvåras elevernas möjligheter att utveckla 
detta seende.

4. Diskussion – Vad ser eleverna? 
Lärarens guidning i form av förklaringarna på mikronivå av upplösning 
och utfällning, det bekräftande samtalet med eleverna kring utseendet på 
silverkloridfällningen och de givna kriterierna på en bra lösning erbjuder 
eleverna en ingång till att lära sig ”se”. Men gemensamt för de olika typer 
av guidning som läraren erbjuder är, som tidigare nämnts, att han dels 
inte kopplar händelser på mikronivå till makronivåns beskrivningar och 
dels att han inte kopplar den specifika (mikro och makro) nivån till den 
generella vilket försvårar möjligheten att vidare utveckla detta seende.

4.1 Vad ser eleverna? 

Vad utmärker undervisningen? Om man med ett kompetent seende me-
nar att kunna tolka och bedöma det man ser förutsätter det att man på 
en begreppslig nivå explicit behandlar relationen mellan makro- och 
mikroperspektiv – hur förhåller sig det jag ser till det jag kan i termer av 
kemiska reaktioner, begrepp och modeller. Generellt utmärks den obser-
verade undervisningen av att denna relation inte blir verbaliserad eller 
på annat sätt betonad i undervisningen, snarare behandlas den som något 
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givet. Läraren kan därmed sägas inta ett oproblematiskt förhållningssätt 
vad gäller observationen som process. Innebörden av instruktioner ”vad 
händer” eller ”så att det löser sig” och observationer framställs som 
givna, men också kopplingen mellan teori och beskrivningen med hjälp 
av kemiska formler å ena sidan och själva observationen å den andra. 
Eleverna uppmuntras till att beskriva det de ser men vilken innebörd eller 
tolkning de ger sina observationer tas inte upp till gemensam diskussion. 
Detta kan förstås på ett liknande sätt som Gunnarsson (2007) beskriver, 
utifrån samtal med lärare, där lärare anser att genom att göra och studera 
experiment så förutsätts eleverna ”induktivt” (a.a. s.108) förstå meningen 
eller betydelsen av detta. 
Förutsättningslösa observationer – I den första laborationen utför elev-
erna ett mer förutsättningslöst observerande än i den andra laborationen, 
eftersom laborationen här föregår förklaringarna. Läraren riktar, med 
sina instruktioner om att eleverna ska se vad som händer, uppmärksam-
heten mot provröret. Utan tillgång till begrepp och modeller är det dock 
svårt för eleverna att avgöra på vilket sätt och enligt vilka principer 
något händer och vad de ska titta/leta efter (jfr Bergkvist & Säljö, 1994). 
Vad som är centralt att observera i relation till t.ex. upplösningen av 
silvernitrat och natriumklorid är svårt för eleverna att avgöra. Eftersom 
observationerna handlar om saltlösningarnas utseende på makronivå, 
medan händelser på mikronivå förblir ”osynliga” för eleverna blir det 
svårt för dem att uppfatta orsak och verkan i observationerna. För någon 
med erfarenhet av kemi (läraren, experten) så är denna kunskap mer eller 
mindre självklar och uppenbar. Det är uppenbart att saltet har löst sig 
och att lösningen då, och därför, blir genomskinlig. Det finns alltså inga 
instruktioner vare sig under laboration 1 eller 2 som kan guida eleverna 
att ”se” upplösningsreaktionen. 

Elevernas möjlighet att lära sig se och kunna på ett relevant sätt be-
skriva den därpå följande utfällningen av silverklorid är, på samma sätt, 
begränsad eftersom guidning saknas. Elevernas tolkning av det de ser 
(det skär sig, det blev mjölk) uttrycker inte att det skulle vara ett nytt 
ämne som bildats, inte heller att det skulle vara fast. Deras observationer 
görs inte utifrån något speciellt perspektiv, eller utifrån någon förståelse 
för vad som är intressant att fokusera – nämligen att det bildas ett nytt 
ämne. Det är med andra ord svårt att förutsättningslöst observera makro-
nivån eftersom mikronivåns teorier och begrepp saknas. 

När läraren sedan blir aktivt deltagande i observationerna och en 
ömsesidig beskrivning av fällningen växer fram genom samtal lärare-
elever erbjuds däremot eleverna möjlighet att utveckla ett seende. Till 
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att börja med upprepar läraren de båda elevernas observationsbeskriv-
ningar. Detta skulle motsvara det som Lidar m.fl. benämner ”bekräftande 
riktningsgivare” (Lidar, m.fl., 2006) – när läraren upprepar elevernas 
observationsbeskrivningar bekräftar han dem som giltiga; det är ”rätt” 
att uppmärksamma förändringarna i färg och form (jfr även kapitel 5 i 
denna volym). 

Han hjälper sedan eleverna att sätta andra ord på fällningens konsist-
ens (grötigt). Detta kan ses som ett sätt att skärpa seendet av en fällning 
i likhet med den beskrivning som ges i Goodwins studie där expertens 
beskrivning inte bara innefattar färgen av en fiber vid laborationen utan 
även konsistensen och de metaforiska beskrivningar som aphår (Good-
win, 1997). Eleverna får av läraren hjälp att beskriva det som syns i 
provröret och därmed också hjälp att utveckla ett mera specifikt seende. 
När läraren sedan introducerar begreppet fällning kan man säga att läran-
det handlar om att lära sig se eller känna igen något som en fällning av 
silverklorid. 

I Goodwins exempel (1997) lyfts det kemispecifika seendet fram i form 
av att ge färgen speciell uppmärksamhet med hjälp av metaforer för att 
lära sig se när svart är tillräckligt svart. Det är det specifika seendet på 
makronivå som är i fokus och förklaringar ges inte varken på specifik 
eller generell nivå. I den undervisning som vi studerat är det istället för-
klaringar på mikronivå och kemins symbolspråk som står i fokus. Hur man 
skriver olika joner och hur man kan veta vilken laddning de får med hjälp 
av grupptillhörighet i periodiska systemet får mycket uppmärksamhet i 
klassrummet (inte enbart under de två observerade lektionerna). 
Indikationer – De kollektiva beskrivningarna av silverkloridfällningarna i 
laboration 1 erbjuder eleverna början till ett seende eller att känna igen en 
fällning av silverklorid. Men att dessa beskrivningar faktiskt kan fungera 
som ett redskap i framtida situationer, och inte bara tjänar till att beskriva 
det de för tillfället har framför sig, blir inte explicit framlyft, d.v.s. nästa 
gång jag ser något som ser ut att ha skärt sig har jag anledning att tro att det 
är en fällning. Med andra ord eleverna får inte hjälp att tolka sitt nybörjar-
seende på makro-specifik nivå (mjölkigt, det skär sig) i relation till lärarens 
observationspåstående på makro-generell nivå (kemisk fällning). Det är 
inte heller självklart att eleverna förstår att beskrivningarna, i termer av 
färg och form, är indikationer på något som har hänt på mikronivå eftersom 
detta inte blir framlyft. 

Läraren inleder genomgången av den andra laborationen (utfällning av 
blyjodid) med att säga att tanken är att de ska ha fått ”samma reaktion i två 
provrör”. Läraren riktar elevernas uppmärksamhet mot att innehållet i de två 
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provrören ser lika ut. Det öppnar för en tolkning att förändringarna i färg och 
form som är iakttagbar på makronivå är tecken på att samma kemiska reaktion 
har inträffat och att samma ämne har bildats i båda provrören. 

Läraren fortsätter sen med att fråga ”Men vad är det i dessa två rör som 
gör att vi får en gul reaktion?” Det gula är en beskrivning på makronivå 
– en av blyjodidens fysikaliska egenskaper, medan uttrycket ”reaktion” 
antyder en kemisk reaktion. Därmed blandar läraren mikro- och makro-
nivå; den kemiska reaktionen mellan bly- och jodidjoner på mikronivå 
och observationerna på makronivå (gul färg). Detta kan försvåra ur-
skiljandet av innebörden av att en färg uppstår. Eleverna erbjuds inte 
att erfara observationen på en nivå som tolkar färgförändringen som en 
indikation på att en kemisk reaktion har skett. Det eleverna får tillgång 
till är en intuitiv men inte verbaliserad förståelse av att förändringar i färg 
och form (makronivå) skall tolkas som att något (en kemisk reaktion) 
har inträffat på mikronivå.

Relationen mellan makro- och mikronivå finns som nämnts närvar-
ande i undervisningen men lyfts inte explicit fram. Elevernas möjligheter 
att koppla observation och beskrivning till tolkning blir därmed begrän-
sade. Varför läraren inte fokusera de observerbara förändringarna under 
fällningsreaktionerna som indikationer på händelser på mikronivå kan 
tolkas som att detta för honom framstår som givet eller som tydliggjort 
under genomgången i början av lektinen. 

När eleverna ska observera fällningsreaktionerna (eller egentligen 
alla kemiska reaktioner) gör de det utan stöd av perceptuella ledtrådar 
både till orsak-verkan-förloppet och till vad den bildade fällningen är 
uppbyggd av (jfr Johnstone, 1991 s.77). Det går inte att med enbart 
sinnena dra några slutsatser om att det är fria joner lösta i vatten som 
arrangerats om i ett kristallint mönster, och detta p.g.a. attraktionskraften 
mellan olika laddade joner, som är den bakomliggande orsaken till den 
synliga ”gröten”. Inte heller att gröten är en kemisk förening och inte 
ett grundämne eller en blandning av olika ämnen. I det perspektivet blir 
kopplingen mellan makro- och mikronivå vid observationer av kemiska 
reaktioner direkt avgörande för att skapa mening i det eleverna observer-
ar. Orsaken till att en ”gröt” uppstår i provröret, och vad gröten består av, 
kan endast förstås och förklaras med hänvisning till den osynliga mikro-
nivån. Läraren vet rimligen att skeenden på mikronivå är tillgängliga för 
våra sinnen endast via indikationer på makronivå, men det ser ut som om 
han tar för givet att detta kan presentera sig själv för eleverna. 
Genomgångarna – Lärarens genomgångar under lektionerna fokuserar 
vad som händer på mikronivå i den specifika kemiska fällningsreak-
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tionen (ruta B, fig. 1), men också ett tillvägagångssätt, där man med hjälp 
av periodiska systemet och kemiska formler kan kommunicera dessa 
händelser. Men laborationerna utgör här bakgrund och observation och 
teori behandlas på detta sätt var för sig. Under den uppföljande genom-
gången kopplar inte läraren mikronivåns händelser och formelskrivandet 
för dessa till observationerna. Precis som laborationerna präglas alltså 
genomgången av ett ensidigt nivå-fokus och därmed en avsaknad av 
explicita kopplingar till den motsatta nivån. Den svaga kopplingen mel-
lan makronivåns observationer och mikronivåns förklaringsmodeller (se 
ovan) gör det också svårt för eleverna att förstå fällning och lösning som 
begrepp d.v.s. något som kan förstås på en generell nivå. Genomgångarna 
ger sålunda endast svaga möjligheter för eleverna att utveckla ett seende 
som handlar om att kunna förstå, bedöma och tolka det de ser.

Eftersom inga aspekter av begreppet löslighet fokuseras, d.v.s. att 
olika salter är olika lösliga i vatten, och tar dessutom olika lång tid att 
lösa till dess jämvikt nås, varken under laborationerna eller under de 
efterföljande genomgångarna, blir det svårt för eleverna att utveckla ett 
seende som handlar om att, på generell makro- och mikronivå, kunna 
tolka och bedöma en lösnings status; hur kan man förklara observation-
erna av att en lösning (vilken som helst) blir grumlig, eller inte grumlig, 
när man löser upp en jonförening (vilken som helst) i vatten? Detta 
blir speciellt tydligt under den andra laborationen där en giltig förklar-
ing av den klara kaliumjodidlösningen och de grumliga blylösningarna 
kräver att begreppet löslighet beaktas, d.v.s. den kräver förklaringar på 
mikronivå (specifik och generell, ruta D och B, fig. 1) i termer av att 
olika jonföreningar är olika lösliga och att kaliumjodid är mer lättlöslig 
än blyjodid. För att det didaktiskt möjliga innehållet ska kunna göras 
tillgängligt för eleverna krävs dessutom att begreppet mättad lösning 
uppmärksammas.

Den förklaring på mikro-generell nivå som läraren i genomgången 
efter den första laborationen erbjuder (joner spjälkas) förklarar bara själva 
observationen av upplösningen av utgångslösningarna. Den har alltså 
en begränsad tillämpbarhet vid observationerna av dessa lösningar, och 
kan ur det perspektivet möjligen försvåra elevernas förståelse av vad det 
egentligen är de observerar. Å andra sidan visar detta exempel på den 
svårighet det innebär att som lärare försöka ”isolera” ett valt fenomen 
(utfällning) från den mångfald av aspekter som omger det (bl.a. löslighet).

Det som ur ett didaktiskt perspektiv kan försvåra kopplingen mellan 
mikro- och makronivå är alltså att en giltig förklaring av observationerna 
kräver att flera begrepp tas i bruk. För att förstå varför vissa lösningar 



  65

är grumliga eller varför just silver- och kloridjonerna bildar en fällning 
(och inte natrium- och nitratjonerna) krävs en introduktion av begreppet 
löslighet. Men eftersom detta begrepp inte fokuseras i undervisningen får 
eleverna inte stöd för att förstå och förklara hela det sammanhang som 
deras laborationer didaktiskt har möjlighet att göra. Det krävs inte bara 
att själva begreppet löslighet, tillsammans med upplösning och utfälln-
ing, behöver tas i bruk, utan dessutom att dessa begrepp relateras till 
varandra (mikronivå) och till de gjorda observationerna (makronivå) för 
att en sammanhängande ”saga” ska kunna berättas. Det seende eleverna 
har möjlighet att utveckla blir därmed begränsat eftersom de inte blir 
erbjudna möjlighet att mera fullständigt kunna tolka och bedöma det de 
observerar.

Att lärarens inte fokusera alla dessa aspekter kan man tolka som att 
han inte betraktar dem som viktiga om laborationerna syftar till att låta 
eleverna möta och beskriva fenomenet utfällning. Det skulle också kunna 
förstås som att han bedömer att dessa aspekter försvårar vägen fram till 
själva målet genom att de gräver för stora sidospår; hellre en ofullständig, 
men rak och ospretig, saga än en fullständig men omständlig saga där 
eleverna riskerar att gå vilse på vägen till målet.

Lärarens kan snarare antas använda laborationerna som illustration 
till de modeller och formler som tas upp efter genomförda laborationer. 
Detta är också begripligt i relation till dominerande uppfattningar inom 
naturvetenskapen, där verkligheten anses kunna förnimmas direkt och 
av vem som helst (Bergkvist & Säljö, 1994). 

Sammanfattningsvis karakteriseras laborationerna av att innehållet 
fokuserar på makronivån, och att kopplingar till mikronivån tas för givna 
och inte blir explicit framlyfta. Teorigenomgången å andra sidan behand-
lar enbart mikronivån och relaterar på motsvarande sätt inte förklaringar 
och formler till observationer och beskrivningar under laborationerna.  

4.2 Vad ser eleverna? – Lärarens guidning och relationen 
mellan specifik och generell nivå i undervisningen

Även de två laborationernas respektive observationer och beskrivnin-
gar behandlas var för sig och utan att kopplingarna dem emellan blir 
explicitgjorda. Eleverna får inte hjälp med att identifiera gemensamma 
synliga attribut hos fällningarna eller jonlösningarna för att nå ett seende 
på en mer generell makronivå, d.v.s. att blyjodidfällningen är precis som 
silverkloridfällningen grötig; alla fällningar är grötiga Eleverna får inte 
hjälp att lära sig urskilja kriterier för lösning och fällning som begrepp. 
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Det seende eleverna får möjlighet att utveckla i relation till dessa begrepp 
är med andra ord ett makro-specifikt seende (ruta A, fig. 1). Däremot 
begränsas elevernas möjligheter att tolka kommande eller tidigare obser-
vationer av lösningar eller fällningar, exempelvis upplösning av koksalt 
i potatisvatten eller utfällning av kalk i strykjärnet, som just specifika 
exempel på dessa begrepp. 

I den andra laborationen är det jonlösningarnas utseende efter upp-
lösning som ställs i fokus för observationerna, och läraren konstaterar 
att de ser olika ut. Eftersom blylösningarna är sämre lösliga (grumliga) 
än kaliumjodidlösningen (klar) och dessutom färgade skulle det i denna 
situation kunna vara möjligt för eleverna att få hjälp att iaktta variatio-
nen mellan olika lösningar av jonföreningar, och därmed att utveckla 
ett seende som på generell nivå handlar om att kunna tolka och bedöma 
en lösnings status. Men eftersom läraren inte förklarar hur lösningarnas 
skilda utseende ska tolkas (de har olika löslighet) blir det inte möjligt 
för eleverna att erfara denna didaktiskt potentiella variation. De erbjuds 
således inte det nödvändiga redskap som behövs för att på en generell 
nivå kunna förklara skillnader i utseende hos olika jonlösningar d.v.s. att 
kunna urskilja kriterier för löslighet som begrepp. Därmed blir relationen 
mellan det som kan ses för blotta ögat och hur man kan tolka detta med 
hjälp av kemiska förklaringar bristfällig. 

Även de specifika förklaringarna på mikronivå av de två laboration-
erna behandlas utan att kopplingar dem emellan blir explicit framlyfta. 
Eleverna får inte hjälp med att relatera respektive förklaringar till var-
andra för att nå en förståelse för de gemensamma principer som förenar 
dem d.v.s. att nå en förståelse av mikro-generell karaktär (ruta D, fig. 1) 
vad gäller de observerade fenomenen. I relation till lärarens förklaringar 
av laboration 1 finns en antydan till att försöka lyfta förklaringen från 
specifik till generell nivå; ”när man löser en jonförening så spjälkas det ju 
upp i lösningen” och ”joner med motsatt laddning attraherar varandra”.

4.3 Undervisningens karaktär och mål – några slutsatser

Sammanfattningsvis karakteriseras laborationspraktiken av att innehål-
let fokuserar på den observerbara makronivån där färg och konsistens 
speciellt fokuseras och att kopplingar till den osynliga mikronivån inte 
blir explicit framlyfta. Möjligen för att de tas för givna. Observationer 
och beskrivningar behandlas inte i termer av att identifiera indikationer, 
och eleverna erbjuds därför inte det som kan ses som förutsättningen 
för ett lärande som handlar om att tolka vad en observation på makro-
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nivå indikerar på mikronivå. Genomgångarna å andra sidan behandlar 
enbart mikronivån och relaterar på motsvarande sätt inte förklaringar 
och formler till observationer och beskrivningar under laborationerna. 
Både laborationer och genomgångar tar fasta på det specifika fenomenet 
och utan att identifiera gemensamma, generella attribut och principer 
hos de olika laborationernas observationsbeskrivningar och förklar-
ingar. Aspekter av generell karaktär (ruta B och D, fig. 1) blir alltså 
inte framlyfta. Det konstituerade innehållet karakteriseras därmed av 
svaga och implicita kopplingarna mellan de olika nivåerna. Relationen 
mellan makro- och mikronivå blir inte verbaliserade eller på annat sätt 
fokuserad i undervisningen. Undervisningsinnehållet domineras med av 
den makrospecifika nivån under laborationerna och den mikrospecifika 
nivån under genomgångarna (ruta A och B, fig. 1). Laborationerna ut-
gör på detta sätt en skild praktik – en laborationspraktik – där målet 
förefaller vara att få eleverna att lära sig känna igen olika specifika fäll-
ningar. Genomgångarna som präglas av beskrivningar och förklaringar 
på mikronivå framstår då som en annan praktik – en teoripraktik – där 
målet är att eleverna ska lära sig behärska det kemiska formelskrivandet. 
I relation till vårt analytiska antagande; om eleverna ska kunna lära sig 
se, behöver de utveckla en förmåga att förstå att det flinns olika nivåer (jfr 
Figur 1), samt förstå hur dessa är relaterade till varandra – framstår det 
didaktiskt möjliga kunskapsinnehållet som svagt utnyttjat. Det seende 
eleverna i denna undervisning har möjlighet att utveckla, handlar därför 
mer om en förmåga att känna igen (t.ex. en fällning av silverklorid) än 
att förstå vad det är de ser i kemisk mening. 

Men hur står vårt analytiska antagande i relation till undervisningens 
förmodade mål? Eftersom denna analys bygger på endast två lektioner i 
en serie omfattande drygt 20 lektioner, är det inte möjligt att på basen av 
ovanstående analys urskilja lärarens mål med laborationerna. Genom att 
laborationerna och genomgångarna framstår som skilda praktiker ger de 
dock en antydan om att läraren genom de specifika exemplen, snarare än 
de generella principerna, betraktar experimentet som ett sätt att introducera 
och illustrera ett fenomen – att låta eleverna att få en bild av hur exempel-
vis en fällning bildas och ser ut. Jenkins argumenterar för laborationens 
betydelse just för att uppnå en känsla och erfarenhet av ett fenomen, ”…a 
feel for phenomena, a building up of experience about natural phenomena 
that science seeks to understand and explain” (Jenkins, 1999, s. 29). Syftet 
med experimentet blir då inte att tolka observationerna i begreppsliga 
termer d.v.s. att använda laborationen för att genom samtal identifiera 
gemensamma principer på mikronivå och gemensamma egenskaper på 
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makronivå för de observerade fenomenen. Skälen till ett sådant förhålln-
ingssätt kan man förstå utifrån förhärskande traditioner i naturvetenskaplig 
undervisning där elever och lärare fokuserar det konkreta experimentet, 
och där lärandet är inriktat mot det proceduriella och observerbara. ”Ex-
perimentet är utgångspunkten och objektet för lärandet /…/ [snarare än] 
helheten av fenomenet” (Dimenäs, 2001, s. 229). 

En sådan syn på lärandet förklarar också uppkomsten av de skilda 
innehållsliga praktikerna. Teoripraktikens beskrivningar och förklarin-
gar blir inte nödvändig för att observationerna ska kunna fungera som 
utgångspunkt för utvecklingen av ett seende som handlar om att känna 
igen något som en fällning (makrospecifik nivå). Laborationspraktik-
ens observationer är inte heller en förutsättning för att den teoretiska 
praktiken ska bli meningsfull i betydelsen kunna skriva korrekta reak-
tionsformler för utfällning av jonföreningar (mikrogenerell nivå). Om 
målet med undervisningen är att i första hand utveckla ett lärande som 
handlar om just detta, och där laborationens roll är att ge erfarenhet av 
att observera en specifik fällningsreaktion snarare än att utveckla ett 
seende och förstå det sammanhang som detta fenomen ryms inom, kan 
makro- och mikronivå behandlas var för sig och utan att relationen dem 
emellan behöver explicitgöras.
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Kapitel 3                                                
Läsa kemi – textanvändning och textsamtal 

i ett finlandssvenskt kemiklassrum

Kristina Danielsson

1. Inledning
En central aspekt av att lära sig ett nytt ämnesinnehåll – exempelvis 
kemi – är att gradvis närma sig och bli en del av den språkliga diskurs 
sin utmärker ämnet, alltså bland annat att bli delaktig i och använda och 
producera text inom de genrer som förekommer i ämnet (t.ex. Halliday & 
Martin, 1993; Macken-Horarik, 2002; Schleppegrell, 2004; Rose, 2005; 
Unsworth, 2001; Wellington & Osborne, 2001). Utifrån detta synsätt kan 
man inte särskilja innehållet i kemiämnet från läsandet och skrivandet 
av text, utan texterna bidrar till att konstituera ämnet och kunnandet (se 
också Norris & Phillips, 2003), något som i förlängningen innebär att 
skolan måste ge eleverna möjligheter att utveckla sina språkliga resurser 
i samband med all ämnesundervisning. 

Utifrån ett multimodalt perspektiv (t.ex. Jewitt & Kress, 2003; Kress, 
2010; Kress & van Leeuwen, 2001) utgår man ifrån att olika semiotiska 
resurser kan användas för att gestalta eller representera kunskap (t.ex. 
Kress, 2003; Kress & Jewitt, 2003; Kress, m.fl.,  2001; Selander & Rost-
vall, 2008). Inom skolans kemiundervisning specifikt kan urskiljas en 
mängd olika semiotiska resurser, såsom skriven text av olika slag – både 
i traditionell mening och sådan som definieras utifrån ett vidgat (eller 
multimodalt) textbegrepp (t.ex. Karlsson, 2007; Kress & van Leeuwen, 
2001) (ritade modeller av t.ex. atomer och kemiska föreningar, kemiska 
formler, tabeller, bilder, m.m.) – och andra artefakter, såsom material som 
används i laborativt arbete (provrör, brännare, indunstningsskålar, m.m.), 
liksom mänskliga gester (t.ex. när läraren gestikulerar för att illustrera en 
atommodell). Vi kan också vänta oss att allt flera av dessa resurser – inte 
minst de textbaserade – nu förekommer inom och hanteras med olika elek-
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troniska medier (Jewitt, 2005; Bezemer & Kress, 2008). Ser vi lärande 
som en alltmer utvecklad förmåga att hantera den etablerade uppsättning 
semiotiska resurser som används inom en viss kunskapsdomän (Selander, 
2008:34) innebär kemilärande en process där den lärande kommer att be-
sitta en allt större förtrogenhet med en mängd olika redskap och symboler, 
varav några är textbaserade. Genom att utgå ifrån det vidgade textbegrep-
pet då vi analyserar textanvändning i kemiverksamheten har vi möjlighet 
att få syn på hela den uppsättning semiotiska resurser som baseras på 
text, alltså utöver den ”traditionella” texten (”skrivna ord i löpande text”) 
exempelvis diagram, tabeller, bilder, etiketter osv., och då både sådana 
textbaserade resurser som förekommer i exempelvis läromedel och sådana 
som på andra sätt förekommer i klassrummet. En bärande tanke i projektet 
Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande är bland annat att 
synliggöra de semiotiska resurser som används i undervisningen, liksom 
att undersöka vilket lärande som är möjligt utifrån dessa och det sätt på 
vilket lärare och elever hanterar de olika resurserna. Det här kapitlet re-
dovisar resultat från en delstudie inom det projektet och handlar om de 
resurser som kan kopplas till det vidgade textbegreppet.

När det gäller naturvetenskaplig text beskriver t.ex. Schleppegrell 
(2004:115ff) ett antal vanligt förekommande textelement, eller genrer, som 
identifierats inom den naturvetenskapliga diskursen utifrån Hallidays sys-
temfunktionella grammatik (1994), var och en med sin specifika struktur. 
Dessa kan fungera på olika sätt och används exempelvis vid laborations-
instruktioner, återberättande av procedurer efter laboration, till att sätta 
upp vetenskapliga taxonomier eller till att ge vetenskapliga förklaringar. 
Dessa kan kombineras i vad som kan betecknas makrogenrer (se t.ex. 
Martin, 1997), alltså längre sammanhängande texter som är uppbyggda 
av olika textelement (ett exempel på en makrogenre inom skolämnet 
kemi är laborationsrapporten).13 Dessa genrer och makrogenrer kan alla 
återfinnas inom kemiämnet i skolan, både som texter elever förväntas 
läsa och som texter de förväntas producera själva. Det finns alltså en 
mängd olika texttyper som elever kan möta i kemiundervisningen och att 
bli förtrogen med dessa är följaktligen en viktig aspekt av kemilärandet. 

13 Genrebegreppet används på delvis olika sätt inom textforskningen. Inom 
nyretoriken (t.ex. Freedman, 1993; Miller, 1984) definieras begreppet genre på 
liknande sätt som makrogenre. I det pågående projektet TOKIS (Text- och kunskaps-
utveckling i skolan, se t.ex. Holmberg, 2010) ansluter man sig till nyretorikens an-
vändning av termen och betecknar de element som bygger upp genren textaktiviteter. 
Unsworth (2001) använder begreppen genre respektive stages.
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I det här kapitlet redovisar jag alltså resultat från en delstudie inom pro-
jektet Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande. I delstudien 
kartläggs de texter – utifrån ett utvidgat textbegrepp – som förekommer i 
ett finlandssvenskt klassrum, och dessutom granskas den kommunikation 
som förekommer kring användandet av dessa. När det gäller potentialen 
för elevernas tillnärmning till den naturvetenskapliga diskursen fokuserar 
jag alltså främst på den skriftspråkliga aspekten av denna, och följaktligen 
på hur skriven text i vid bemärkelse används i klassrummet.

2. Skolarbete med textfokus
Det finns olika idéer kring hur klassrumsarbetet kan eller bör se ut om det 
ska ge eleverna de bästa möjligheterna att utvecklas inom olika (skol-)
ämnens språkliga genrer. Det kan röra sig om ett arbete där eleverna 
deltar i ett rikt utbud av språkliga aktiviteter och alltså implicit och på 
egen hand blir alltmer förtrogen med den diskurs som utmärker ämnet, 
eller genom 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. I fråga om textanvänd-
ning i undervisningen kan det röra sig om att man i lässituationer lyfter 
textuella och språkliga aspekter i exempelvis läroboken eller andra texter 
som aktualiseras i undervisningen, genom att diskutera hur olika grafiska 
element samspelar med varandra, genom att gemensamt försöka tydlig-
göra vilka språkliga val som gjorts i en text eller genom att gemensamt 
hitta alternativa uttrycksformer för ett komplext språk. På liknande sätt 
kan språkliga val lyftas till ytan i de skrivsituationer som förekommer i 
klassrummet. Men oavsett om undervisningen bygger på ett implicit eller 
explicit textarbete kan förekomsten av texter och textarbete i klassrum-
met vara mer eller mindre omfattande, och dessutom kan arbetet med 
texterna vara mer eller mindre fokuserat. 

Vad gäller explicit textarbete i skolan har olika metoder utarbetats,14 
bland annat sådana som utgår ifrån det genreperspektiv som utveck-
lats inom SFL-pedagogiken – ibland kallad genreskolan – i Australien 
(t.ex. Christie, 2005; Fang, 2006; Fang & Schleppegrell, 2008; Halliday 
& Martin, 1993; Macken-Horarik, 2002; Rose, 2005; Schleppegrell, 
2004; Unsworth, 2001), där man fokuserar ordval, struktur osv. i tex-
terna i relation till de textelement som bygger upp olika texter. En annan 
ansats är Becks m.fl. (t.ex. Beck & McKeown, 2006) metod för kritiskt 
läsande, Questioning the Author (QtA) en metod som utvecklats för lit-
teraturläsning men vidareutvecklats och använts i Sverige inom samhäll-

14  Se också Danielsson & Ekvall (2008) för en översikt.
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sorienterande ämnen av Reichenberg (t.ex. Reichenberg, 2005; Reichen-
berg & Axelsson, 2006). Syftet med QtA är att utifrån innehållsmässiga 
samtal tillsammans med eleverna lyfta fram att det finns en författare 
bakom varje text och att denna har gjort val både vad gäller innehåll och 
språk (och att elevens eventuella svårigheter att förstå eller engageras 
av texten kan bero på just dessa val, snarare än på brister hos eleven). I 
förlängningen är tanken att eleven ska kunna utveckla lässtrategier som 
utmärks både av en hög aktivitet och av det som ibland beskrivs som en 
större textrörlighet (t.ex. af Geijerstam, 2006).15 

Bland andra Roses genrefokuserade textarbete, vilket baseras på en 
cyklisk arbetsprocess kring texter (2005), utgår ifrån ett parallellt arbete 
med läsande och skrivande, på så sätt att arbetet med närläsning av text 
under arbetets gång utvecklas mot ett alltmer självständigt skrivande. Här 
arbetar man alltså explicit med texter både när det gäller läsande och 
skrivande. Becks metod å andra sidan syftar till att utveckla elevernas stra-
tegier mot ett mer aktivt läsande; här står visserligen text i fokus, men alltså 
inte skrivande. Dock kan man tänka sig att ett aktivt och textnära arbete 
med lässtrategier också skulle kunna leda till att elevernas skrivkompetens 
utvecklas. Det skulle i så fall innebära att man genom en explicit under-
visning med fokus på utveckling av effektiva och kritiska lässtrategier på 
ett implicit sätt ger eleverna förutsättningar att utveckla sitt eget skrivande. 

SFL-pedagogikens genrebaserade arbetssätt kan kritiseras för att man 
i alltför hög grad styr elevernas skrivande mot rådande texttraditioner 
och i förlängningen accepterar dessa som normen för hur texter ska se 
ut.16, 17 Å andra sidan kan man hävda att endast den som är förtrogen 

15  af Geijerstam (2006:128ff) beskriver textrörlighet som en förmåga 
bestående av olika aspekter, såsom textbaserad rörlighet (t.ex. att kort kunna sam-
manfatta texten), rörlighet utåt (t.ex. att koppla texten till egna erfarenheter) eller 
interaktiv rörlighet (t.ex. att kunna samtala om en potentiell mottagare eller funktion 
för texten). En person med god textrörlighet är då någon som kan ”samtala om en text 
på många olika sätt” (s. 129).
16  Se Kress (2003:89ff) för en kort sammanfattning av den kritik som riktades 
mot SFL-pedagogiken under 1980-talet främst utifrån det individorienterade synsätt 
på elevers skrivande som varit rådande sedan mitten av 1960-talet.
17  Inom nyretoriken (t.ex. Freedman, 1993; Miller, 1984) poängterar man de 
sociala och funktionella aspekterna av texter i ännu högre utsträckning än vad som görs 
inom SFL-pedagogiken, och ibland ifrågasätts utifrån Miller explicit textundervisning 
och man hävdar att fokus med allt textarbete bör vara på funktion och inte form (för en 
kortfattad översikt, se t.ex. Johns, 2002). Knain (2005) argumenterar för ett mer explicit 
textarbete bland annat utifrån en belysande fallstudie av två 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.
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med rådande genrer kan göra medvetna avsteg från och utveckla dessa 
(se också Hertzberg, 2001, för en diskussion).18 

Oavsett vilken ståndpunkt man tar när det gäller hur arbetet i detalj 
bör läggas upp utifrån ett klassrumsarbete där också textuella aspekter på 
ämnesinnehållet lyfts fram explicit, antas här att någon form av explicit 
arbete med texter borde vara underlättande i utvecklandet av elever-
nas skriftspråkliga kompetens inom olika ämnesområden. Det gäller i 
synnerhet för de elever som är mindre hemma i skolans språk och de 
underliggande, ofta outtalade, förväntningar skolan har på elevernas 
språkanvändning (se t.ex. Gibbons, 2002; Schleppegrell, 2004:43f). 
Dessutom utgår jag ifrån att det finns en potential för att även själva 
ämnesinnehållet görs lättare tillgängligt för eleverna om man integrerar 
arbetet med text i skolans olika ämnen.

3. Forskning om textanvändning i naturvetenskaplig 
undervisning

I tidigare forskning om textanvändning i naturvetenskaplig undervis-
ning har en del intressanta iakttagelser gjorts. Vad gäller textarbete eller 
attityder till text har många studier huvudfokus på de läroböcker som 
används i undervisningen och man kan förstås ifrågasätta varför just läro-
boken med självklarhet ska stå i fokus när så många andra texter också 
kan förekomma i undervisningen. Men att läroboken ges stort utrymme 
i forskningen överlag kan förklaras med att den är en central text, dels 
genom att den ofta är den (enda) text som används i undervisningen eller 
genom att den till stor del styr klassrumsaktiviteterna i och med att det 
inte är ovanligt att den fungerar som utgångspunkt för undervisningen, 
oavsett hur mycket den faktiskt syns i klassrumspraktiken (t.ex. Englund, 
1999; Fang, 2006; Knain, 2001; Selander, 2003). 

Språket i läroböcker – både inom naturvetenskapliga och andra äm-
nen – kan kritiseras utifrån en mängd aspekter, bland annat vad gäller 
den språkliga strukturen (t.ex. Martin, 1998; Schleppegrell, 2004) och 
läroboksspråket måste också betraktas som av en egen art i relation till 
exempelvis den naturvetenskapliga diskursens genrer så som de kom-
mer till uttryck utanför skolan (både i populärvetenskapliga och strikt 

18 Jämför också van Leeuwens diskussion kring hur man utifrån de tillgängliga 
(exempelvis lingvistiska) val som en given situation innefattar potentiellt sett skulle 
kunna utveckla valen till att gälla även i andra situationer, men också till att skapa nya 
valmöjligheter (2008:40).
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vetenskapliga sammanhang). Dock kan man tänka sig att eleverna genom 
att bemästra detta språk, vilket ibland beskrivs som en hybrid mellan ett 
vardagligare språk och det vetenskapliga språket, kan få redskap som 
är till hjälp i mötet med de vetenskapliga texter som de kan komma att 
möta utanför skolan.

Driscoll m.fl. (1994) beskriver utifrån en klassrumsstudie av en klass 
i skolår 8 i middle school hur eleverna där uppvisade motstånd mot att 
i klassrummet alls använda läroboken, men att då den användes så var 
det främst som uppslagsbok och särskilt för lärande av nya begrepp 
inför prov. Studien visade också att läraren inte ägnade sig åt något 
direkt arbete med läroboken, även om det förekom ett aktivt arbete med 
lärstrategier kring problemlösning inom ämnet. Ett liknande resultat vi-
sade Knain (2002) i sin intervjustudie om norska gymnasielärares och 
elevers användning av och attityder till läroböcker inom ämnet fysik, 
där eleverna visserligen sade sig uppskatta läroboken men att de främst 
använde den som uppslagsbok inför prov.

Biologilärare i high school som intervjuats av Digisi och Willett 
(1995) beskrev hur de integrerade en mängd olika läsaktiviteter i sin 
undervisning för de lägre årskurserna, medan man i högre årskurser 
istället förväntade sig att eleverna skulle lära sig ämnet delvis genom 
självständigt läsande. Men även om textläsning alltså förekom i dessa 
klassrum – särskilt i de tidigare highschool-åren – och lärarna dessutom 
såg läsaktiviteter som viktiga inom biologiundervisningen, så verkade 
de ändå osäkra på hur de skulle gå till väga för att integrera arbete med 
lässtrategier i ämnesundervisningen. 

I projektet Elevers möte med skolans textvärldar (bl.a. Edling, 2006; af 
Geijerstam, 2006) undersöktes olika aspekter av text och textanvändning 
i olika skolämnen och man gjorde ett antal nedslag i klassrum i grundsko-
lans årskurs 5 och 8 och andra året i gymnasieskolan. Det visade sig att 
lärobokstexter utgjorde 93% av de texter eleverna läste i klassrummen i 
stort (Edling, 2006:46) och att den enda text som användes i det natur-
vetenskapliga klassrummet i årskurs 8 var läroboken. Hur omfattande 
arbetet med text överlag var framgår inte, men att läroboken är den 
mest centrala texten är alltså tydligt.19 Edling beskriver hur det typiska 
arbetet med naturvetenskaplig text i klassrummet ser ut då de besöker 
ett klassrum där man arbetar med ämnet fysik i årskurs 8 (2006:151ff). 
Här framkommer att arbetet med förberedelser och uppföljning av text-

19 En viktig skillnad gentemot min studie är att Edling klartlägger textanvänd-
ningen utifrån en mer traditionell textsyn, på så sätt att exempelvis taveltext m.m. inte 
ingår i kartläggningen.
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arbete är begränsat. Ett vanligt mönster är att läraren ger en monologisk 
introduktion, vilken följs av elevernas enskilda läsande och en avslu-
tande uppföljningsaktivitet av reproducerande slag. af Geijerstam (2006) 
analyserar elevernas skrivande i ett par klassrum där man arbetar med 
naturorienterande ämnen, och beskriver ett antal skrivförlopp i årskurs 
5 och 8. Denna analys visar att en relativt stor andel av skrivförloppen 
inte följs upp eller att texterna inte fyller någon fortsatt funktion för 
eleven efter att de har skrivits. Inte heller pågår metatextuella samtal i 
anslutning till skrivandet i någon högre grad. 

Inom ramen för vårt projekt görs särskilda analyser av de läromedel 
som används i undervisningen (t.ex. Ekvall & Berg i denna volym), 
men i det delprojekt som presenteras här, vilket alltså kartlägger och 
analyserar elevernas möten med text i klassrummet, läggs lika stor vikt 
vid alla de texter som förekommer i klassrummet, såväl lärobokstexter 
som lärares tavelanteckningar m.m., något som är ovanligt i tidigare 
forskning. Selander konstaterade för några år sedan i en forskningsöver-
sikt (2003) att det förelåg en forskningslucka när det gällde studier med 
fokus på läromedel i bruk, något som verkar gälla även idag (se också 
Danielsson & Ekvall, 2008). Den här studien går alltså ett steg längre 
och undersöker all textanvändning i klassrummet. 

4. Kartläggning av textarbete i det finlandssvenska 
klassrummet
Den kartläggning av texter och textanvändning som presenteras här byg-
ger till största delen på data från lektionerna 7 och 8 (dubbellektion) av 
totalt 22 lektioner i Freds klassrum i årskurs 8, vilket utgör huvudsakligt 
underlag för denna rapport (se inledningskapitlet i denna volym), och 
den har gjorts utifrån två delsyften. Det ena är att undersöka i vilken 
omfattning texter förekommer i kemiklassrummet och vilka olika text-
typer eleverna möter där. Det andra är att undersöka på vilka sätt texterna 
synliggörs, vilka möjligheter till tillnärmande till den naturvetenskapliga 
diskursen som ges, samt i vilken utsträckning man utnyttjar den potential 
för explicit textarbete som eventuellt finns, exempelvis i form av meta-
textuella samtal20 eller gemensamt skrivande. 

För det andra delsyftet är alltså utgångspunkten SFL-pedagogikens, 
liksom t.ex. Becks & McKeowns (t.ex. 2006), antaganden att ett explicit 
20  Alltså samtal där själva texten står i fokus, innehållsmässigt och/eller struk-
turellt, exempelvis genom att med läroboken som utgångspunkt diskutera innehållet 
i bilder, tabeller, och hur dessa kan läsas eller hur man strategiskt kan använda sig av 
olika textslag som rubriker, faktarutor osv. vid läsning av olika texter.
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textarbete (med genrefokus) borde verka underlättande för eleverna i 
deras tillnärmning till den (natur)vetenskapliga diskursen. Även skrift-
händelser21 där explicit textarbete inte förekommer blir då intressanta för 
analysen, utifrån den eventuella potential dessa kan utgöra.

Frågor som ställs i studien är:
• I vilken utsträckning används text (utifrån ett vidgat textbegrepp) i klass-

rummet?
• Vilka olika typer av texter förekommer och i vilka situationer används 

de?
• Förekommer ett explicit textarbete och/eller metatextuella samtal i klass-

rumssituationen, och i så fall, hur ser detta arbete ut och vem initierar det? 

I kartläggningen används ljud- och videoinspelningar samt digitalfoto-
grafier som tagits under de två kemilektioner som utgör huvudsakligt 
underlag för rapporterna i denna volym. För att ge en rättvisande bild 
av klassrumsarbetet kommenteras även några skrifthändelser som före-
kommer vid andra tillfällen under den period vi följde klassen. Samtliga 
skrifthändelser i klassrummet har dokumenterats i ljud och bild, och 
när det gäller insamlingen av dessa har utgångspunkten varit samtliga 
skrifthändelser som aktualiseras för fyra s.k. fokuselever som särskilt 
följdes under kartläggningsperioden.

Undervisningssituationen granskas alltså utifrån vilka olika typer 
av text som används och i vilka sammanhang de förekommer. Dess-
utom kartläggs på vilket sätt texterna används och i vilken utsträckning 
eleverna själva producerar text. Den kommunikation (lärare-elev och 
elev-elev) som pågår i samband med skrifthändelser i klassrummet ana-
lyseras också, och i den mån det förekommer metatextuella samtal eller 
annat arbete med text i fokus, undersöks hur texterna används samt den 
kommunikation som försiggår mellan deltagarna. Här undersöks också 
hur de olika faserna i arbetet med läs- och/eller skrivaktiviteter ser ut 
(förberedelsefas, själva läs- eller skrivaktiviteten, samt uppföljning av 
aktiviteten). När det gäller faserna i läs- och skrivaktiviteterna görs i 
nuläget ingen systematisk genomgång av exempelvis den typ som af 
Geijerstam (2006) genomförde, utan här görs mer generella iakttagelser.

Utöver kartläggningen lyfter jag också fram några resultat från semi-
strukturerade intervjuer (se Kvale, 2007) med lärare och fokuselever. 

21  D.v.s. tillfällen då skrift på ett eller annat sätt aktualiseras (Karlsson, 
2006:23); skrifthändelser används som synonymt med det engelska begreppet literacy 
events (Barton, 2007; Heath, 1983).
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Dessa genomfördes enskilt mot slutet av den period vi följde undervis-
ningen. 

Ibland används utdrag ur grovtranskriptioner av ljudupptagningar från 
lektionerna (och i något fall intervju med läraren). En transkriptions-
nyckel med kommentarer finns i början i denna volym. Inledningsvis 
ges en översiktlig beskrivning av hur lektionerna var upplagda under 
den period vi följde undervisningen.

4.1. Lektionsaktiviteterna

Normalt består lektionerna av ett antal återkommande aktiviteter, så-
som uppföljning av läxa, genomgång av nytt teoretiskt innehåll, labora-
tionsförberedelser, laborationer samt laborationsuppföljningar (och ev. 
introduktion av kommande läxa). De flesta av dessa aktiviteter förekom-
mer vid merparten av lektionerna och vid de närstuderade lektionerna 
förekommer alla dessa typaktiviteter. Alla aktiviteter utom själva labo-
rationsarbetet genomförs mer eller mindre monologiskt av läraren, där 
elevernas insatser består i att ge korta svar på direkta frågor från läraren. 
Vid enstaka tillfällen tar elever initiativ till kommunikation med läraren. 
Själva laborerandet innebär mer kommunikation eleverna emellan. Vid 
de två aktuella lektionspassen, vilka kan betraktas som typiska för detta 
klassrum, används under den första lektionen mer än tre fjärdedelar av 
tiden till lärargenomgångar22 medan den övriga tiden av lektionen an-
vänds till småprat inför lektionsstart och laborationsaktivitet23. Ungefär 
hälften av tiden under den andra lektionen används till laborationsar-
bete (inklusive fram- och undanplockning) i mindre elevgrupper medan 
resten av tiden används till lärargenomgångar.24 Den textanvändning som 
förekommer sker främst under lärarens genomgångar och i samband med 
laborationsuppföljning.

22  Sammanlagt 28 minuter (16 min. läxgenomgång, 5 min. laborationsförbere-
delse, 7 min. laborationsuppföljning) av totalt ca 40 minuter.
23  Laborationsaktiviteten pågår i ca åtta minuter.
24  Dessa består av en teoretisk genomgång inför laborationen (ca 15 minuter) 
respektive en introduktion av kommande läxa (ca 5 minuter, vilket är en ovanligt lång 
läxförberedelse).
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4.2 Texter och textsamtal i klassrummet

De texter som förekommer i kemiklassrummet är följande:
- Läroboken
- En plansch som visar periodiska systemet
- Lärarens tavelanteckningar
- Elevernas egna anteckningar i skrivhäften
- Olika typer av arbetsblad
- Etiketter på olika typer av kärl
- Vägganslag och liknande med ämnesanknutet innehåll
- Vägganslag och liknande med allmänt innehåll
- Elevernas privata texter
I det följande presenteras dessa texter närmare och den kommunikation 
som förekommer i samband med användningen av dem beskrivs. Kom-
munikationen kring en viss text kommenteras ibland under flera rubriker, 
i och med att flera olika textslag kan involveras i ett samtal (exempelvis 
används bl.a. under en av de närstuderade lektionerna planschen med 
periodiska systemet i samband med genomgången av en läxa i lärobo-
ken samtidigt som läraren gör tavelanteckningar vilka eleverna i sin tur 
skriver av i sina skrivhäften). Slutligen kommenteras i vilka situationer 
eleverna arbetar specifikt med enbart läsande eller skrivande25 liksom i 
vilka situationer läsande och skrivande pågår parallellt.

4.2.1 Läroboken

Den lärobok som används är Oktetten (2003) och den undervisningspe-
riod vi följt bygger på delar av ett avsnitt som kallas Ämnenas kemi. I 
slutet av perioden har eleverna ett skriftligt kunskapsprov som bygger 
på detta. 

När det gäller omfattning av läroboksanvändningen kan konstateras 
att den på ett sätt har en framskjuten roll i undervisningen, men då främst 
genom att eleverna regelmässigt får som hemläxa att läsa några sidor 
i boken, och att slutprovet för den period vi följer klassen uteslutande 
bygger på ett läroboksavsnitt. Men den användning som syns i själva 
klassrumssituationen inskränks i mycket till att eleverna under lektion-
erna har bokens uppslag med det periodiska systemet framför sig på skol-

25  Naturligtvis måste varje tillfälle då någonting skrivs innefatta åtminstone 
läsandet av den egna texten, men här syftar jag på tillfällen då den enda text som 
förekommer är just den text eleven själv producerar.
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bänken (Figur 1) eller att de tar fram ett uppslag med samtliga grundäm-
nen arrangerade alfabetiskt. Av den uppställningen framgår bland annat 
grundämnenas kemiska symboler. Endast vid enstaka tillfällen används 
andra delar av boken gemensamt i klassrummet. Läroboken får alltså 
på så sätt en undanskymd roll även om eleverna i stort sett hela tiden 
– bortsett från stunder då de ägnar sig åt laborationsarbete – har den 
framför sig på skolbänken. 

Figur 1. Läroboksuppslag med periodiska systemet

Vid något tillfälle (bland annat vid den dubbellektion som närstuderats) går 
läraren (Fred) igenom instuderingsfrågor som hör till den text eleverna 
har fått i läxa. Då förekommer det att elever bläddrar i boken i det av-
snitt frågorna berör (Figur 2). Detta arbete kommenteras närmare nedan.

Även om boken alltså inte används i någon större utsträckning i klass-
rummet får eleverna som nämnts läxa att läsa i boken från vecka till 
vecka. Vad som ska läsas meddelar Fred normalt när lektionen är på väg 
att avslutas, och förberedelsearbetet brukar innebära att han kortfattat 
antingen säger vilka sidor som ska läsas:
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Figur 2. Arbete med instuderingsfrågor i lärobok

Fred: ta fram boken så ska jag säga vilka sidor ni ska 
läsa på ((bläddrar i boken)) .. nittiosex nittiosju 
nittioåtta .. nittiosex nittiosju nittioåtta .. i 
det här avsnittet ((håller upp boken och tittar i 
den))  tack för idag ((eleverna lämnar klassrum-
met))  

(Freds klass, lektion 2, ht 2007)

och/eller att informationen skrivs på tavlan:
Fred: vad ska ni ha i läxa då

Elev: (xx)

Fred: jo . ((tittar i boken)).. ”atomen blir jon” på 
sid hundrafyra och hundrafem ((bläddrar i boken)) 
och sid hundratio uppgifterna ett till fem .. sid 
hundratio uppgifterna ett till fem .. det är vik-
tigt att ni tänker igenom det här lite själva nu . 
vi får gå igenom dom sen .. jag skriver upp . jag 
skriver upp . atomen blir jon hundrafyra hundrafem 
((skriver på tavlan)) och så uppgifterna ett till 
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fem sid hundratio ((skriver på tavlan)) ((eleverna 
lämnar klassrummet))  

(Freds klass, lektion 6, ht 2007)

Utdraget ovan är den förberedelse som görs inför den läxa som eleverna 
har fått till dubbellektionen som här närgranskas. Utöver vilka sidnum-
mer och uppgifter som ingår i läxan påpekar Fred alltså att ”det är viktigt 
att (eleverna) tänker igenom det här lite själva”. Hur de kan arbeta då de 
”tänker igenom” det hela diskuteras inte, och som framgår av utdraget 
förbereds läxan monologiskt av läraren.

När genomgången av läxan sedan inleds vid början av lektion 7 går 
Fred runt bland eleverna och kontrollerar vilka instuderingsfrågor som 
har vållat dem problem:

Fred: okej hade jag gett er uppgifter att göra?

Elev: ja

Fred: kan jag få kolla dom då? nu ska vi se här

((eleverna plockar fram sina läroböcker och skriv-
häften, Fred går runt i klassrummet, vänder sig till 
en elev)) har du alla klar?

Elev: nä

Fred: nähe jaha okej

Elev: vilken sida (xx)

Fred: sidan kommer jag inte ihåg

Elev: 110

Fred: jaa ... 110 .. var det 1 till 5 . till och med 5? 
((Fred går runt bland eleverna och pratar))

Elev: det var fyran (xxx)

Fred: fyran och femman

Elev: (xxx)

Fred: har du kunnat dom fyran och femman? okidoki

Elev: (xxx)

Fred: ((Fred pratar med elevpar)) 

Fred: tre .. har du jobbat tillsammans med Kajsa då?

Elev: nä

Fred: hä . där skulle ni ha kunnat ringa varandra . vad 
tror du om det .. /.../ ((Fred fortsätter att gå 
runt bland eleverna))

Fred: du har haft mycket att göra annat

Elev: mm
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Fred: jaa jaha . det ska jag lägga bak örat du

Fred: det där var fyran och femman

Fred: ((Fred höjer rösten)) nu är det nog så att var det 
trean också nån då? ((Fred går fram till elev och 
tittar i hennes skrivhäfte)) och du har inte hittat 
svaret ((Fred går fram till tavlan och vänder sig 
till hela klassen))

(Freds klass, lektion 7, ht 2007)

Som framgår av transkriptionsutdraget noterar Fred vilka frågor elev-
erna har haft problem med (eller inte besvarat) och konstaterar också 
för en elevs del att hon inte har ”hittat svaret”. Genomgången av läxan 
fokuseras sedan på att arbeta sig fram till de korrekta svaren, ofta med 
hjälp av periodiska systemet. Genomgången görs monologiskt av lärar-
en, och ibland ställs frågor till eleverna som ger korta svar. Samtalet kring 
uppföljningen av läxan kommenteras också under rubriken ”Plansch med 
periodiska systemet”, nedan.

Vid ett annat lektionstillfälle kommenterar Fred hur man strategiskt 
kan använda läroboken. Det sker lite senare under undervisningsperioden 
vid ett tillfälle då eleverna uppmanats att arbeta med instuderingsfrågor i 
boken som de ännu inte har haft som läxa.26 Introduktionen till uppgiften 
ges monologiskt av läraren, men en elev ber om ett förtydligande: 

Fred: /.../ så skulle vi ha gått till laborationen direkt 
men  ... istället så ... ska ni göra så här . sid 
ett två tre .. eller etthundratjugotre ((eleverna 
plockar fram sina böcker)) där finns ett till och med 
fem .. så får ni ...  besvara de här uppgifterna i 
häftet och så finns informationen på sidorna strax 
före . alltså där syrorna börjar /.../ här finns 
svaret på era frågor det är uppgifterna ett till fem

Elev: var hittar man svaret sa du?

Fred: du hittar dom i kapitlet före .. eller .. frågorna 
kommer opp i slutet av ett kapitel så då kan du .. 
då kan du bläddra tillbaks

(Freds klass, lektion 16, ht 2007)

26  Detta är enda gången eleverna arbetar med att besvara bokens instuder-
ingsfrågor i klassrummet, och Fred inleder arbetet med att säga till eleverna att det 
verkar som att de inte har förstått en del grundläggande begrepp – i detta fall indikator 
– inom det område man arbetar med och att de därför först ska arbeta med instu-
deringsfrågor innan de går in på det laborationsarbete han hade planerat för. De frågor 
eleverna får arbeta med berör dock inte direkt begreppet indikator.
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I det här fallet säger Fred alltså explicit att eleverna kan ”bläddra tillbaks” 
för att hitta svar på frågorna, något som han inte nämner då instuderings-
frågor ingår i den läxa eleverna får. Han går sedan runt i klassrummet, 
och när elever har svårt att svara på frågorna på egen hand pekar han vid 
några tillfällen på gröntonade textrutor i avsnittet: 

Fred: vad gör en lösning sur? om du inte kommer ihåg 
det så tittar du .. där ((pekar i boken på grönto-
nad textruta där svaret finns)) /.../ ((går runt i 
klassrummet och vänder sig till ett annat elevpar)) 
svaret finns ofta i de gröna rutorna /.../ ((går fram 
till ytterligare ett elevpar och bläddrar i boken)) 
svaret finns .. här ((pekar på gröntonad textruta i 
boken)) ((går fram till ytterligare en elev))... 
första frågan och svaret finns .. där ((pekar på 
gröntonad textruta i boken)) 

(Freds klass, lektion 16, ht 2007)

Detta är också ett av de få tillfällen då någon elev tar initiativ till samtal 
med läraren. Eleven ber om hjälp med att hitta svaret på en av instuder-
ingsfrågorna (”Vad gör en vattenlösning sur?”)

Elev: hördu

Fred: ja

Elev: är svaret på ett a här nånstans ((eleven pekar i 
texten på boksidan))

Fred: mm ((Fred pekar i texten)) det står faktiskt här 
där du säger att du har hittat det här

Elev: e det som e (xx)

Fred: ((läser högt ur boken)) “då syramolekylen avger sin 
vätejon till vattenlösningen, omringas den genast 
och det uppstår en positiv oxoniumjon” ... men så 
står det här också på nästa ((läser högt från grön-
tonad textruta)) “surhetsgraden hos en vattenlös-
ning förorsakas av den positiva oxoniumjonen” 

(Freds klass, lektion 16, ht 2007)

Även här framgår det av Freds kommentar att han menar att de tonade 
textrutorna innehåller viktig information, även om det här inte sägs ex-
plicit. 
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4.2.2 Plansch med periodiska systemet

Som nämnts så tar lärarens genomgångar en stor del av klassrumstiden i 
anspråk. En text som då får stort utrymme är rullgardinsplanschen med 
det periodiska systemet 27 (ibland betecknat PS i det följande) (Figur 3) 
längst fram i klassrummet. Planschen dras upp och ned ett stort antal 
gånger under Freds genomgångar och han pekar då ut olika grundäm-
nen, huvudgrupper (motsvarande kolumner i systemet) eller perioder 
(motsvarande rader i systemet). Eleverna har som nämnts normalt även 
lärobokens uppslag med det periodiska systemet framför sig under 
genomgångarna, och det händer att de tittar närmare på detta även om 
Fred pekar på planschen.

Figur 3. Plansch med periodiska systemet i klassrummet

27  Som framgår av Figur 3 är planschen i detta klassrum en tysk utgåva, och 
den utmärks också av att den innehåller en stor mängd detaljerad information om 
atomernas struktur. Till viss del är denna information överflödig utifrån de behov som 
föreligger i undervisningen. 
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De lektioner som här granskas hölls vid det fjärde undervisningstillfället 
i detta innehållsliga område, och periodiska systemet har därför redan 
introducerats. Transkriptionsutdraget nedan visar ett exempel på hur 
kommunikationen typiskt ser ut då Fred använder planschen. Samtalet 
utspelar sig under den läxuppföljning som kommenterats ovan. Fred går 
nu igenom en instuderingsfråga där eleverna skulle rita atommodellen 
för ett par namngivna grundämnen, i detta fall kalium (K) och under hela 
genomgången används planschen med periodiska systemet:

Fred: /.../ okej . vi börjar med femman . och till allas 
förtjusning ska vi titta på denna underbara karta 
((Fred drar ner PS)) som är så klar och tydlig .... 
femman var alltså att rita lite .. vi går bakvägen 
((skriver ’5a’ på tavlan))... alltså att rita en 
... vad säger vi .. ((läser i läroboken)) kalium-
atom .... alla elektroner ska synas ... hur många 
elektroner har K-atomen? nu måste ni se på infor-
mationen ((pekar mot planschen med PS, vänder sig 
sedan bort från denna och mot klassen)) det här ska 
ni ju inte vi kräver ju inte att ni kommer ihåg sånt 
här . ((förställer rösten)) hur många elektroner har 
kaliumatomen ((använder sitt vanliga tonläge igen)) 
då ska alla svara så här mm ((vänder sig mot PS 
igen)) då ska vi hitta kaliumatomen . var finns den? 
((pekar mot PS)) vilket nummer . vilket atomnummer 
i denna i periodiska systemet . vem har gjort den? 
Katarina vilket nummer har den? 

Katarina:20 

Fred: 20 ((Fred tittar på PS och sen tillbaka på eleven, 
vänder sig sedan mot andra elever, tystnad några 
sek)) nästa? Karin

Karin: 19

Fred: Nitton .. vad är Ca för nånting? Kurt

Kurt: Kalcium

(Freds klass, lektion 7, ht 2007)

Fred säger alltså att de ska ”se på informationen” och sen att de ska 
”hitta kaliumatomen”. Implicit framgår också att atomnumret innehåller 
viktig information för att man ska kunna lösa uppgiften. Katarina, som 
inledningsvis uppmanas att svara på frågan om kaliums atomnummer 
förväxlar kalium (K, nummer 19) med kalcium (Ca, nummer 20). Fred 
bemöter inte denna förväxling direkt, utan upprepar det felaktiga svaret 
och lämnar sen över frågan till en annan elev (med ordet ”nästa”), var-
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efter en tredje elev får frågan om vad Ca (underförstått nummer 20) ”är 
för någonting”.

När Fred så småningom övergår till att gå igenom fråga fyra (där 
grundämnen ska grupperas enligt kemiska egenskaper) återkommer man 
till periodiska systemet.

Fred: kemiska egenskaperna beror på elektronstrukturen 
och vad är det i elektronstrukturen som är viktigt 
.. är det det där att det innersta skalet är fullt 
.. är det själva totala antalet elektroner .. eller 
vad skulle kunna vara viktigt ... Kerstin 

Kerstin: mmm elektronerna i yttersta skalet

Fred: i yttersta skalet det är elektronerna som är yt-
terst .. och då  . kan vi säga så här .. det finns 
. organiserat här ((Fred står vänd mot klassen och 
pekar bakom sig på PS)) på ett speciellt sätt så 
att man kan hitta elektroner med samma antal elek-
troner i ytter-  förlåt atomer .. med samma antal 
elektroner i yttersta skalet . och till exempel .. 
var hittar ni /.../ var hittar ni atomer med en 
elektron ytterst?  var? 

Elev: (xxx)

Fred: i första gruppen . det är fint . okej . nämn några 
grundämnen i första gruppen. ... öh . jo . Kristina 
((Kristina räknar upp natrium, kalium, litium och 
väte)) 

Fred: okej . där kom dom här fyra första som vi har be-
handlat ((Fred pekar med handen upp och ned över 
första kolumnen i PS)) 

(Freds klass, lektion 7, ht 2007)

Här ställer alltså Fred frågan om var i periodiska systemet man hittar 
atomer med en elektron i yttersta skalet och därefter får en elev räkna upp 
grundämnen i denna grupp. Här pekar han också tydligt ut var någon-
stans man hittar just den första gruppen i periodiska systemet. Därefter 
övergår man till att kontrollera om några grundämnen från första gruppen 
nämns i den instuderingsfråga där ämnen skulle grupperas efter kemiska 
egenskaper och sedan fortsätter Fred på liknande sätt med fler ämnen/
grupper och förklarar hur eleverna kan göra för att lösa uppgiften: 

Fred: okej då det var det dom .. har vi några kvar ännu? 
nu kan man göra så att man tar den första och kollar 
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i vilken grupp den finns så ser man efter finns det 
någon fler ur den gruppen så grupperar man enligt det

(Freds klass, lektion 7, ht 2007)

I genomgången av denna instuderingsfråga ges eleverna en relativt ex-
plicit instruktion kring hur man läser periodiska systemet (liksom en 
strategi som kan användas för att lösa uppgiften i boken), och eleverna 
får alltså här en guidning kring en i hög grad central text inom kemi-
diskursen. Men eleverna involveras inte direkt i diskussioner kring hur 
periodiska systemet ska användas/läsas utan även detta samtal känne-
tecknas av lärarens monologiska genomgång där eleverna på direkt upp-
maning inflikar med korta svar.

4.2.3 Taveltext

En texttyp som ofta förekommer vid lärarens genomgångar är lärarens 
tavelanteckningar. Dessa består under den period vi följde undervis-
ningen ofta av schematiska bilder av atomers eller joners uppbyggnad 
(Figur 4), av exempel på olika kemiska föreningar (Figur 5), eller av 
instruktioner inför laborationer (Figur 6).28 Parallellt med Freds tavelan-
teckningar antecknar eleverna i sina skrivhäften. Elevernas anteckningar 
kommenteras nedan och samtidigt kommenteras delar av lärarens tavel-
skrivande i och med att dessa textaktiviteter ofta förekommer parallellt.

Centralt för kemins skriftspråksrepertoar är användningen av symbo-
ler och modeller, och vid närstudiet av textaktiviteterna i Freds klassrum 
framkommer att en betydande del av lärarens tavelskrivande fokuseras 
kring just detta. Ovan beskrevs hur Fred går igenom en läxa och hur det 
då visar sig att en elev, Katarina, förväxlat grundämnena kalium (K) och 
kalcium (Ca). När Fred fortsätter läxgenomgången med att gå igenom 
hur atommodellen för kalium ska ritas vänder han sig först till Katarina:

Fred: okej . men du har ritat kalcium . sudda inte bort 
den . den är ju fin säkert . men rita kalium

(Freds klass, lektion 7, ht 2007)

Eleven uppmanas alltså att inte korrigera den modell som hon ritat utifrån 
fel antagande om vilken symbol grundämnet kalium har, utan uppmanas 
att behålla modellen, men då utifrån Freds kommentar att den säkert är fin. 

28  Den arbetsbok med tillhörande laborationer som hör till läroboken används 
inte, utan instruktioner för laborationsarbete sker antingen skriftligt på tavlan i kombi-
nation med muntlig information eller – vid några tillfällen – enbart muntligt.
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Vad som menas med ”fin” (om det är en korrekt modell av fel grundämne 
eller om den är noggrant ritad etc.) reds dock inte ut. Därefter påbörjar 
Fred arbetet med att rita upp en korrekt atommodell av kalium på tavlan. 
I detta arbete involveras eleverna, och utifrån vad som kan utläsas av 
samtalet utgår Fred då ifrån att eleverna vet att en atom ska ha lika många 
elektroner (negativt laddade partiklar) som protoner (positivt laddade 
partiklar) och att detta ska framgå då man ritar en modell av en atom.

Figur 4. Lärarens tavelanteckning

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 elektroner

(Freds klass, lektion 7, ht 2007)

Sedan följer ett resonemang där Fred ställer frågor om hur många elek-
troner som får plats i respektive elektronskal och vad de olika elektron-
skalen kallas, tills läraren ritat klart modellen på tavlan:
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Fred: säg mig hur jag ska börja placera ut elektronerna 
. Kristian du vet nog 

Kristian:i K-skalet ska det vara två

Fred: thank you .. ((Fred ritar)) två . nu är det bara 
17 kvar .. Klas?

Klas: i nästa ska det vara åtta 

Fred: jaha .. ((Fred ritar)) ah åtta ...  två åtta .. 
och sen? Kaj?

Kaj:  åtta.

Fred: åtta ... ((Fred gestikulerar vid tavlan och visar 
att det inte finns något skal att rita dessa elek-
troner i))

Kaj:  (xx) nä . jag tänkte de skulle vara i nästa skal

Fred: ((Fred ritar ett tredje skal med åtta elektroner)) 
här är åtta .. nu har vi arton elektroner utritade 
.. så ... sen? Kajsa?

Kajsa: (xxx)

Fred: försök säg vilket .. vad heter skalet där det ska 
vara en elektron?

Kajsa: N

Fred: N ((Fred ritar)) N . det här är en stor modell och 
trots att M-skalet inte är fullt för där ryms det 
ju faktiskt mera så börjar man på nästa skal .. det 
här är högre kemi .. sen . så vi håller oss nu till 
de här mindre atomerna men här är det en av de här 
som man kan plocka där och rita ... råkar det vara 
någon som vet hur många det ryms i M-skalet . sista 
skalet .. tredje skalet sist och slutligen

Elev: 18

Fred: ja det är arton . men när man har fått full oktett 
så då börjar man faktiskt på nästa skal och sen blir 
det lite lustiga grejer här . det var b-fallet . så 
där ser den ut när man har ritat modellen

(Freds klass, lektion 7, ht 2007)

Här får eleverna alltså följa processen steg för steg då en enkel atom-
modell ritas upp. Men till saken hör att eleverna tidigare har haft en läxa i 
läroboken där en tabelluppställning ingår. Den visar hur många elektroner 
varje elektronskal har plats för och vid genomgången av den läxan togs 
också detta upp. Eleverna kan utifrån denna tabell ha noterat att M-skalet 
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i princip har plats för 18 elektroner (vilket också en elev påpekar ovan), 
men de får nu acceptera att det behövs ett nytt skal (N-skalet) när åtta 
elektroner har ritats in på M-skalet. Hur detta förklaras tycks vara något 
som eleverna ännu inte ska arbeta med, för Fred lämnar detta med ”det 
här är högre kemi” och ”sen blir det lite lustiga grejer”. Att det finns mer 
komplexa modeller lämnas alltså därhän, och utan att läraren explicit 
kopplar till den tabell de tidigare har haft i läxa och som kan ha framstått 
som viktig i och med att den vid det tillfället gicks igenom. 

Ytterligare ett par kommentarer kring hur Fred hanterar undervis-
ningssituationen kring hur atommodellen rent tekniskt ska ritas är på sin 
plats. För de två första elektronskalen ritar han direkt ett skal och placerar 
ut elektroner på detta då eleverna sagt hur många som ska vara där. Då 
tredje elektronskalet ska ritas upp ritar han inte upp något skal efter att 
Kaj korrekt svarat ”åtta” (implicit: i nästa skal) utan visar med gester att 
det saknas ett elektronskal och tittar uppfordrande på Kaj för ett förtyd-
ligande, vilket han får: ”nä, jag tänkte att det skulle vara i nästa skal” 
varvid Fred ritar upp ett skal utanför det förra. Därefter går frågan över 
till Kajsa, som uppmanas att inte bara tala om hur många elektroner som 
ska vara i nästa skal, utan också vad detta skal kallas (något han alltså 
inte begärt av de andra eleverna – Kristian anger spontant detta). Under 
hela denna relativt noggranna genomgång diskuteras egentligen inte hur 
elektronerna i de olika skalen förhåller sig till varandra och varför man 
väljer att rita ut dem som klart avgränsade från varandra.29 

Fred gör alltså en mängd noteringar på tavlan, men under den pe-
riod vi besöker klassrummet händer det aldrig att någon elev skriver på 
tavlan. Under en av de här fokuserade lektionerna försöker dock Fred 
också få någon elev att göra detta. Det görs i samband med att Fred på 
tavlan skrivit upp formeln för jonföreningen magnesiumklorid (MgCl2):

Fred: jag skulle bli chockad /.../ om det var någon som 
kunde förklara varifrån den där tvåan kommer där ... 
titta här ”AgCl” ((läser från tavlan)) inga siffror 
bara bokstäver men helt plötsligt ”MgCl2” ((pekar 
på tavlan)) .. var kommer den tvåan från /.../ är 
det någon som skulle kunna gå till tavlan och skriva 
magnesiumjonens symbol .. alltså med bokstäver och 
laddning ((tystnad)) /.../ ingen som vet .. är det 
någon som vill att jag ska skriva när ni berättar 
... ((tystnad)) är det nån som vill att jag ska 
skriva färdigt?

29  Vid en tidigare lektion har dock Fred pratat kort om hur elektronerna 
”snurrar på där med en hög hastighet .. int i såna här bestämda banor men på ett visst 
avstånd”. (Freds klass, lektion 2, ht 2007)
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Elev: ja

Fred: jaha .. om magnesium finns i grupp två ((pekar på 
PS)) så har magnesium två elektroner i yttersta 
skalet ... då ger magnesium bort dom och då blir 
jonens beteckning först ett Mg ((skriver Mg på tav-
lan)) som är grundämnesbeteckningen . och sen kommer 
laddningsangivningen här då

Elev: två

Fred: just det två .. plus två ((skriver 2+ ovanför Mg)) 
... okidoki . är det någon som vill gå upp till tav-
lan och skriva kloridjonens beteckning ((tystnad)) 
är det någon som vill att jag ska skriva den när ni 
berättar hur jag ska skriva

Elev: ((räcker upp handen))

Fred: ja?

Elev: Cl minus två . skriv

(Freds klass, lektion 8, ht 2007)

Fred fortsätter sin framställning och han försöker reda ut felet som eleven 
just gjort (kloridjonen har bara en minusladdning). Som framgår av tran-
skriptionsutdraget erbjuder sig ingen elev att skriva och Fred väljer alltså 
istället att göra det själv. 

4.2.4 Skrivhäften

Vid terminsstarten delade Fred ut skrivhäften till eleverna. Då instruera-
des eleverna att använda skrivhäftena till att skriva ned det som an-
tecknas på tavlan och att de då skulle se till att tydligt skilja mellan 
laborationsanteckningar och ”teori”. Fred föreslog att eleverna skulle 
använda skrivhäftet både från början och från slutet, och då göra labora-
tionsanteckningar från slutet. Om de istället föredrog att skriva all text 
löpande uppmanades de att vid laborationsanteckningar på något sätt 
markera att innehållet avviker från teoriskrivandet.30 Ett viktigt innehåll 
i skrivhäftena är alltså lektionsanteckningar av olika slag, men häftet 
används också till att besvara de instuderingsfrågor som eleverna ibland 
får i läxa.

De anteckningar som eleverna gör i sina skrivhäften vid Freds genom-
gångar är det skrivande som får störst utrymme i klassrumsarbetet och 

30  Det kan vara värt att notera att den som följer lärarens förslag att använda 
skrivhäftet från två håll minskar möjligheten att vid läsning av anteckningarna se hur 
laborationerna är kopplade till ämnesinnehållet.
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det är en aktivitet som förekommer i stort sett vid varje lektionstillfälle. 
Utöver att detta är det huvudsakliga skrivandet som görs tar denna akti-
vitet dessutom en stor del av lektionsutrymmet. Ofta sker skrivandet i 
samband med att Fred muntligt går igenom ett nytt avsnitt och samtidigt 
gör korta anteckningar på tavlan (Figur 5). Laborationer förbereds också 
ofta genom att Fred på tavlan ritar upp material och skriver instruktioner 
inför arbetet (Figur 6). Om eleverna inte förväntas skriva av taveltexten 
är Fred normalt tydlig med att så är fallet, exempelvis som här, vid en 
förberedelse inför en laboration: 

Fred: ni ska inte behöva skriva ner det här för att vi 
ska egentligen bara köra det här för diskussionens 
skull .. jag skriver här att ni har tre provrör /.../ 

(Freds klass, lektion 8, ht 2007)

I och med att eleverna skriver av taveltexterna skapar man en egen kom-
primerad lärobok som till stor del bygger på lärarens omformuleringar 
av stoffet. I intervju med Fred framkommer också att han ser tavelan-
teckningarna (och elevernas avskrifter av dessa) just som ett försök att 
skapa en komprimerad lärobok. Han uttrycker sin skepsis till läromedlet 
som är relativt nytt på skolan, och kommenterar att texten är ”alldeles för 
utbroderad”, att det kan vara svårt särskilt för ”de läsovana” att orka läsa 
igenom texten, samt att han tror att många har svårt att hitta exempelvis 
svar på instuderingsfrågor i den. 

Fred: visst är det intressant att liksom späda på och låta 
fint att börja liksom ((läser högt ur boken)) “många 
av färgerna i växter fungerar antingen som syror 
eller som baser” /.../ och så vidare /.../ visst är 
det fint att man har hela den här storyn . men ibland 
vill det liksom bli lite för mycket story och det 
betyder i princip att det är det som gör att de har 
svårt att hitta den här viktiga grejen /.../och det 
är därför som jag skriver upp på tavlan kortsnuttar 
som de har i sitt eget häfte och det är som då till 
stöd för läsningen att om det är som långt här så 
kan jag skriva kort på tavlan “indikator: påvisar 
med färgförändring surhet eller basiskhet” kort bara 
istället för hela det här köret då 

(Fred, lärarintervju, ht 2007)
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Figur 5. Läraranteckning respektive elevs kopia av denna
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Figur 6. Lärarinstruktion respektive elevanteckning vid laboration
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Av transkriptionsutdraget ovan framgår för övrigt att Fred i sitt exempel 
på hur man skulle kunna omformulera lärobokens ordrika text använder 
sig av en sådan nominal stil31 som är typisk för den vetenskapliga prosan 
(t.ex. Martin, 1998; Schleppegrell, 2004). 

Elevernas anteckningar blir oftast rena kopior av lärarens anteck-
ningar (se t.ex. Figur 5), och i materialet framkommer inte att elever har 
lagt till ytterligare någon anteckning, även om de i intervjuer hävdar att 
det skulle vara fullt möjligt. Vid enstaka tillfällen händer det att eleverna 
gör smärre ändringar i sina anteckningar, bland annat i samband med 
genomgången av instuderingsfrågor som de har haft i läxa. Exempelvis 
gör de fokuselever vi följt några ändringar, men dessa inskränker sig till 
understrykningar av rubriker eller korrigeringar av mindre fel. 

Eleverna gör alltså även anteckningar i skrivhäftet i samband med 
laborationsarbete. Under det närstuderade lektionspasset arbetar man 
som nämnts med joner. Fred inleder med att berätta att de ska göra en 
laboration som inte finns med i arbetsboken och att de ska anteckna i 
sina skrivhäften bland annat vad de iakttar under laborationen.

Fred: ni behöver ett häfte för att ni ska anteckna vad 
ni iakttar så ska ni anteckna ett litet resultat .. 
skriv “arbete med joner” som rubrik så får ni det 
.. så syns det vad ni har gjort sedan om ni söker 
upp det  

(Freds klass, lektion 7, ht 2007)

Förutom att Fred skriver på tavlan berättar han alltså även explicit vad 
eleverna ska skriva (”Arbete med joner”) och att detta ska fungera som 
rubrik för att de senare lättare ska kunna hitta avsnittet i sina anteckningar.

Dessutom ges en instruktion om att eleverna ska skriva vilka ämnen 
som ska finnas i respektive provrör så att detta tydligt framgår av an-
teckningarna, och Fred resonerar sedan om hur de kan gå till väga vid 
laborationen. Instruktionen inför laborationen sker både muntligt och 
skriftligt på tavlan (Figur 6):

Fred: vi gör två lösningar .. då kan jag rita ett provrör 
och ett provrör en bit ifrån . här så skriver ni 

31  En nominal stil kännetecknas bland annat av att vara informationstät och att 
den tenderar att uttrycka skeenden i substantivfraser istället för med verb, bland annat 
för att subjektet för skeendet då kan vara underförstått (t.ex. någonting ändrar färg > 
färgförändring; någonting är surt/basiskt > surhet/basiskhet). I den systemfunktionella 
grammatiken används begreppet ”grammatiskt metafor” bl.a. för denna typ av uttryck 
(Halliday, 1994; Martin & Rose, 2007; Schleppegrell, 2004) och man menar att eleverna 
kan behöva hjälp i att lära sig att ”packa upp” dessa komprimerade uttryck.
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“silvernitrat i vatten” ((skriver)) .. här skriver 
ni “natriumklorid i vatten” (skriver)) ... en sån 
där liten figur ... ni har alltså när ni börjar så 
har ni två provrör ((går fram till tavlan och pe-
kar på de två provrör han ritat upp)) ni ska sen 
slå ihop dessa provrör ((ritar ett tredje provrör 
nedanför de två första)) .. ni kan ta och hälla ur 
det ena i det andra så behöver ni inte använda det 
tredje .. men de ska blandas när ni har gjort de 
här lösningarna .. och då bör ni ju ha så mycket i 
provrören att det inte blir för fullt när ni slår 
dem i samma provrör 

(Freds klass, lektion 7, ht 2007)

Som framgår av utdraget är Fred tydlig med hur det hela ska ritas upp och 
vad som ska skrivas. Förutom att provrören ritas på tavlan kommenteras 
också att provrören ska ritas ”en bit ifrån” varandra och Fred pekar också 
ut var någonstans eleverna ska skriva vad provrören innehåller samtidigt 
som han skriver samma sak på tavlan. Det framgår också att han menar 
att eleverna skulle kunna nöja sig med att använda två provrör genom 
att i det andra steget blanda de båda lösningarna i ett av provrören. Men 
i och med att tre provrör ritas upp på tavlan använder flera elever just 
tre provrör senare i sin laboration. Vidare instrueras eleverna att i sina 
skrivhäften notera hur de olika lösningarna ser ut:

Fred:((skriver ”vad ser jag” på tavlan under provröret 
längst ned)) och så ska ni skriva ”vad ser jag” och 
det ni ska förklara med ord och skriva ner är . de 
här två utgångslösningarnas egenskaper hur de ser 
ut . förklara först . när ni skriver får ni fylla 
i . förklara först här under ((pekar på det övre 
vänstra provröret på tavlan)) .  hur den här ser ut 
((pekar på det övre högra provröret på tavlan)) . 
och här under hur den här ser ut .. sen när ni slår 
ihop dem så skriver ni upp vad ser ni då ((pekar 
provröret längst ned på tavlan)) 

(Freds klass, lektion 7, ht 2007)

Fred poängterar alltså muntligt att eleverna vid vart och ett av de uppritade 
provrören ska notera (”förklara”) hur lösningen ser ut. På tavlan skrivs 
dock ”Vad ser jag” endast vid provröret med den tänkta blandningen. Detta 
leder till att flera elever aldrig gör någon notering om hur ursprungslösn-
ingarna ser ut (Figur 6). Vad läraren väljer att skriva (eller att inte skriva) 
på tavlan får alltså stor betydelse för det kommande laborationsarbetet.



  99

Eleverna skriver som nämnts ovan också svar på lärobokens instu-
deringsfrågor i skrivhäftet. Normalt görs detta i anslutning till den läxa 
de får i boken och eleverna förväntas då besvara frågorna på egen hand 
hemma.32 Ett sådant tillfälle är just inför det närgranskade tillfället då 
eleverna har fått en läxa där det ingår att svara på några av lärobokens 
instuderingsfrågor.

Då läxan gås igenom vid lektionen väljer Fred att arbeta med ett 
par av instuderingsuppgifterna som han uppfattat att eleverna har haft 
svårigheter med (detta har också kommenterats ovan, s. 87 och 88). Det 
visar sig att svaret på en av de uppgifter han väljer att inte ta upp (”På vad 
beror grundämnenas kemiska egenskaper?”) är en förutsättning för att 
lösa en av de uppgifter som gås igenom (”Gruppera följande grundämnen 
utgående från deras likartade kemiska egenskaper”).33

Eleverna i det ena fokusparet (Karin och Kerstin) börjar nu titta på 
sina svar på första frågan (”På vad beror grundämnenas kemiska egen-
skaper?”). De båda bläddrar fram och tillbaka i läroboken, läser i varan-
dras skrivhäften och pekar ut för varandra var i boken de hittat sina svar. 
Vid en närmare granskning av vad de hade skrivit i sina häften visar det 
sig att de har kopierat olika nyckelmeningar från läroboken (Figur 7 och 
Figur 8).34 Av Figur 8 framgår också att Kerstin har valt just den strategi 
som Fred tipsar några elever om vid ett senare lektionstillfälle (se s. 85), 
nämligen att söka svar på instuderingsfrågor i de tonade textrutorna

Båda elevalternativen är rimliga svar på frågan, även om den informa-
tion Kerstin har kopierat blir ett mer direkt svar på frågan, medan den 
information Karin har kopierat innehåller kärnan i svaret men med fokus 
i textpartiet på vad som är gemensamt för grundämnen inom samma 
grupp snarare än varför de reagerar likartat.35 Det faktum att eleverna 
ändå för denna diskussion tyder på att de är osäkra på om de båda svaren 

32  Vid ett tillfälle får eleverna arbeta med bokens instuderingsfrågor på lek-
tionstid. Detta kommenteras på s. 85.
33  Att eleverna inte säger sig ha haft problem med den första uppgiften kan 
hänga samman med att svaret på denna går att hitta direkt i texten – vilket åtminstone 
fokuseleverna gjort – medan svaret på den fråga Fred väljer att gå igenom kräver att 
eleverna också förstår innebörden av svaret på första frågan och kan tillämpa denna 
förståelse för att gruppera kemiska ämnen.
34  Karin: ”Det gemensamma för alla grundämnen i en huvudgrupp är att 
deras atomer har lika många elektroner i det yttersta elektronskalet.” Kerstin: ”Antalet 
elektroner i det yttersta skalet”
35  Ett skäl till att Karin väljer att kopiera hela denna mening kan vara att 
den efterföljande meningen lyder ”Det här är orsaken till att grundämnena i samma 
huvudgrupp har likartade kemiska egenskaper”, alltså mer eller mindre ordagrant 
formuleringen i frågan, fast i påståendeform.
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kan tänkas vara jämbördiga och dessutom ifall något av svaren är mer 
korrekt än det andra. Eleverna lyfter aldrig frågan till läraren för att reda 
ut osäkerheten.

Figur 7. Bokens text och Karins svar
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Figur 8. Bokens text och Kerstins svar
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4.2.5 Arbetsblad

Andra texter som förekommer – om än sparsamt – under den period 
arbetet i klassrummet följs är olika typer av arbetsblad. Dels rör det 
sig om instuderingsfrågor inför det skriftliga slutprovet, dels om andra 
övningsuppgifter. Vid det aktuella lektionstillfället delar Fred i slutet av 
lektionen ut ett lösblad med beteckningar på joner, där eleverna får i läxa 
att kombinera dessa till möjliga jonföreningar. Som framgår av Figur 9  
innehåller arbetsbladet endast kemiska symboler, där varje jon visas som 
kemisk symbol med den laddning jonen får när yttersta elektronskalet är 
fullt (och atomen alltså avgett eller tagit emot elektroner).

Figur 9. Lösblad med beteckningar på joner.

Då eleverna ska arbeta med arbetsblad föregås detta normalt av att Fred 
gör en kort monologisk förberedelse. Förberedelsen för läxan där joner 
ska kombineras till föreningar är dock ovanligt lång (fem minuter) men 
den genomförs helt monologiskt. Då Fred ger instruktion inför hur upp-
giften ska lösas projiceras bladet som stordia framme i klassrummet och 
Fred inleder med att de ska ”titta på overheaden”. 
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Fred: jag ska slänga upp den här på overheaden /.../ jag 
ska förklara lite grann hur ni ska göra . vi ska 
titta på den här overheaden ((Fred startar over-
headprojektorn)) .. jag har .. suttit hemma igår 
hela kvällen och funderat på på vad det finns för 
joner här i vår omgivning och jag hittade (x) mycket 
joner ((börjar peka på den projicerade bilden och 
fortsätter pekandet medan han pratar vidare)) 

(Freds klass, lektion 8, ht 2007)

Då Fred pekar ut de första jonerna, vilka har positiv laddning, nämner 
han först att jonerna är positiva och därefter pekar han på jonbeteck-
ningen och kommenterar också laddningen. Genom att kombinera den 
information Fred ger muntligt med det han pekar ut på stordian kan 
eleverna alltså dra slutsatsen att positiva joners laddning markeras med 
ett plustecken och en eventuell siffra: 

Fred: jag hittade en massa positiva joner det var ju zink 
((pekar)) som har laddningen två plus och så har jag 
aluminium ((pekar)) som har laddningen tre plus så 
har jag dessutom en vätejon här ((pekar)) en plus . 
magnesium ((pekar)) två plus och natrium ((pekar)) 
ett plus och en till vätejon ((pekar))

(Freds klass, lektion 8, ht 2007)

När Fred sedan övergår till att peka ut de negativa jonerna kommenterar 
han inte att de är just negativa, utan pekar bara på jonbeteckningen och 
säger namnet. Här gör han alltså inte tydligt på samma sätt vad eventuella 
minustecken och siffror står för: 36 

Fred: jag har jättemycket kloridjoner ((pekar och räknar)) 
en två tre fyra fem sex sju och så har jag en flou-
ridjon ((pekar)) och en bromidjon ((pekar)) jaa och 
en syrejon ((pekar))

(Freds klass, lektion 8, ht 2007)

Han fortsätter sedan med att tala om att de olika jonerna ska kombineras 
till jonföreningar: 

Fred: ((vänder sig mot klassen)) det finns ett optimalt 
kombinationssätt av de här så att alla får vara med 

36  Men Fred har tidigare, bl.a. under den närstuderade lektionen, talat om jon-
ers laddning och att laddningen ska skrivas ut med små tecken ovanför ämnesbeteck-
ningen, så läxan kan betraktas som repetition.
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och leka . alltså man kan göra såna här jonförenin-
gar av de här så att det inte blir någon över . jag 
kan ta som exempel man kan alltså göra natrium och 
klor ((pekar)) en plus och en minus så (x) man na-
triumklorid NaCl . man skriver upp dem utan de där 
tecknen där ((pekar på plus- respektive minustecknet 
för natrium respektive klor))

(Freds klass, lektion 8, ht 2007)

Som framgår av transkriptionsutdraget nämner Fred att eleverna inte 
ska skriva ut någon laddning vid jonföreningens namn, men förklarar 
inte varför.

4.2.6 Etiketter och annan text på burkar och flaskor

En viktig texttyp i varje kemiklassrum är naturligtvis etiketter och annan 
text på burkar och flaskor som innehåller kemiska ämnen, och den typen 
av text förekommer i stort sett i samband med alla laborationer. Vad som 
är värt att notera i detta finlandssvenska klassrum är att etiketter på kärl 
som innehåller kemiska ämnen kan vara skrivna antingen på svenska, 
finska eller på båda språken (Figur 10). Någon gång saknas etikett helt. 

Fred uppmanar ibland eleverna att läsa på etiketter, men det är sällan 
de förväntas förlita sig helt på denna information eftersom Fred ofta 
delar ut ämnena och låter eleverna hålla ordning på dem. Någon gång 
ber en elev om översättning av ett finskt ord på en etikett, men det är 
också vanligt att eleverna inte alls verkar läsa på etiketterna. Naturligtvis 
är det svårt att utifrån bilder och film avgöra om eleverna faktiskt läser 
texten på etiketten, men i materialet är det ytterst sällan de i så fall ser 
ut att läsa något mer än själva ämnesnamnet. 

En del etiketter innehåller betydligt mer information än ämnesnamnet. 
Exempelvis är burken med bly (Figur 10) försedd med en längre text (på 
finska) och en varningssymbol. Vare sig Fred eller någon elev inleder 
något samtal om vilken information som ges här eller om den på något 
sätt är viktig. Däremot tar både lärare och elever vid några tillfällen upp 
frågan om hur farliga vissa ämnen är och vad som kan hända om man 
skulle få i sig något av det. Men dessa samtal kopplas alltså inte till den 
information som kan finnas på själva förvaringskärlen.
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Figur 10. Finsk och svensk text på burkar
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4.2.7 Vägganslag

I klassrummet förekommer också olika typer av text på väggarna, både 
av ämnesspecifik (exempelvis vad materialskåp ska innehålla, instruk-
tionstexter om vad man gör om olyckan är framme, etc.) och av mer 
allmän karaktär, såsom visdomssentenser och liknande (Figur 11 och 12). 

Dessa texter nämns aldrig i undervisningen, och någon aktiv använd-
ning av dem syns inte i klassrumspraktiken. Det är inte osannolikt att 
man har pratat om instruktionstexterna på väggarna i skolår sju, då man 
inledde kemiundervisningen, men något sådant förekommer alltså inte 
under den period vi följde klassen.

4.2.8 Elevernas privata texter

Utöver de texter som beskrivits ovan förekommer elevernas privata 
almanackor där de noterar vilka läxor de har m.m., men inga privata 
texter utöver dessa noterades i detta klassrum. Skolan har ett generellt 
mobilförbud, vilket tycks efterlevas, så någon privat textanvändning via 
mobiltelefoner syns inte.

Figur 11. Vägganslag av ämnesspecifik karaktär
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Figur 12. Vägganslag av allmän karaktär 

4.2.9 Vem läser och skriver i klassrummet och när?

Om vi återknyter till den översikt av lektionsaktiviteter som gjordes ovan 
(s. 80) och kopplar denna till kartläggningen av text och textarbete fram-
kommer att det främst är vid lärarens genomgångar som text aktualiseras 
i klassrummet. Det gäller de genomgångar som görs dels i samband med 
introduktion av nytt teoretiskt innehåll, dels i samband med uppfölj-
ning av läxa (och vid detta specifika tillfälle också vid instruktion inför 
kommande läxa), och slutligen i samband med laborationsinstruktioner 
och -uppföljningar. I samtliga dessa fall rör sig textarbetet främst om 
att läraren gör anteckningar på tavlan, men också att han hänvisar till 
planschen med det periodiska systemet. Läraren är alltså den främste 
textproducenten i klassrummet (i den bemärkelsen att han både formu-
lerar vad som ska skrivas och själv skriver). Den text eleverna producerar 
är huvudsakligen avskrifter av lärarens taveltext, både vid de teoretiska 
genomgångarna och vid laborationsinstruktion och uppföljning. De skriver 
alltså en hel del text, men det rör sig då främst om text som läraren formu-
lerat. Vid de tillfällen eleverna skriver av tavelanteckningar pågår alltså 
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läsande och skrivande parallellt, men då bara i den meningen att den text 
som läses också kopieras till det egna skrivhäftet. 

Då eleverna arbetar med instuderingsuppgifter i läroboken37 förekom-
mer en annan typ av parallellt läsande och skrivande, i och med att elev-
erna dels läser uppgifterna i läroboken, dels söker efter svar i denna och 
slutligen noterar sina svar i skrivhäftet. Detta parallella arbete ser främst 
ut att ha funktionen sökläsning efter rätt svar och därefter en notering 
(ev. som avskrift) av detta i skrivhäftet. Vid den uppföljning av läxa som 
gjordes vid dessa närstuderade lektioner förekommer ytterligare en form 
av parallellt textarbete, då eleverna dels läser sina egna anteckningar i 
skrivhäftet, dels följer med i lärarens genomgång på tavlan. I detta sam-
manhang ägnar sig åtminstone två fokuselever dessutom åt eget läsande 
i läroboken då de upptäcker att de svarat olika på en av frågorna (s. 99). 

Något eget elevskrivande (i bemärkelsen att de själva formulerar text) 
förekommer inte, utom vid tillfället då de besvarar instuderingsfrågor, 
och inte vid något tillfälle ägnar man sig åt enbart läsande i klassrummet. 
Om eget läsande och egen formulering av skriven text förekommer så 
är det i så fall utanför klassrummet, i samband med elevernas läxarbete.

5. Diskussion
Inledningsvis nämndes hur vi utifrån ett multimodalt perspektiv (t.ex. 
Jewitt & Kress, 2003; Kress, 2010) kan urskilja en mängd olika semi-
otiska resurser som kan användas för att gestalta eller representera kun-
skap (Kress, 2003, 2009; Selander & Rostvall, 2008), liksom hur vi 
utifrån ett vidgat textbegrepp (t.ex. Kress & van Leeuwen 2001) ges 
möjligheten att få syn på textanvändning på ett annat sätt än vad som är 
möjligt utifrån en traditionell syn på vad text ”är”. Den kartläggning av 
skrifthändelser som gjorts här visar att det förekommer en mängd olika 
texter i klassrummet, såsom lärobokstext, taveltext (bland annat i form 
av kemiska formler och i form av avbildning av artefakter), etiketter på 
kärl, elevanteckningar m.m. Det finns alltså en mängd textuella resurser 
som eleverna i klassrummet på olika sätt förväntas hantera, där vissa 
hamnar mer i förgrunden än andra. Två texter dominerar dock detta 
klassrum, nämligen planschen med periodiska systemet och den text 
som läraren skriver på tavlan och som eleverna i sin tur ofta kopierar till 
sina skrivhäften. Periodiska systemet (rullgardinsplanschen, men också 
som uppslag i läroboken) är en i det närmaste ständigt närvarande text, 
men även den text läraren skriver på tavlan är alltså mycket påtaglig. 

37  Vilket alltså främst sker som hemuppgift, men vid något tillfälle också på 
lektionstid. 
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Däremot aktualiseras sällan längre sammanhängande text (exempelvis 
lärobokstext) och det förekommer inga digitala texter. Man använder 
inte Internet i undervisningen och eleverna förväntas inte skriva text med 
hjälp av datorer; inte heller används TV-mediet eller DVD, något som vi 
kanske alltmer tar för givet idag (Bezemer & Kress, 2008; Jewitt, 2005). 
Läraren kommenterar i intervju att de någon gång använder Internet eller 
texter från andra medier (t.ex. dagstidningar) när de arbetar med annat 
ämnesinnehåll än det aktuella, men han menar att det saknas lämpliga 
texter som berör det aktuella avsnittet.

Användningen av periodiska systemet och tavelanteckningar sker 
oftast i samband med lärarens muntliga genomgångar och det är läraren 
som styr detta arbete. Det finns tillfällen då läraren visar hur perio-
diska systemet kan läsas, åtminstone implicit genom gester och/eller 
nyckelkommentarer av typen ”det finns organiserat på ett speciellt sätt 
((pekar på PS)) så att man kan hitta [atomer] med samma antal elektroner 
i ytterskalet” (s. 87). Vad gäller tavelanteckningar är det endast läraren 
som gör sådana och det är också han som styr vad som ska skrivas när 
och hur. Endast vid något tillfälle ackompanjeras tavelskrivandet av en 
metatextuell kommentar: ”skriv ’arbete med joner’ som rubrik /.../ så 
syns det vad ni har gjort sedan om ni söker upp det” (s. 97). Denna kom-
mentar visar också tydligt att läraren förväntar sig att eleverna skriver 
av taveltexten ordagrant. När det gäller texttyper som innefattas av det 
vidgade textbegreppet, som bilder m.m., gäller samma sak. Exempel på 
metakommentarer i sådana sammanhang är när läraren ritar upp provrör 
på tavlan inför laborationsarbetet eller när han ritar upp atommodeller på 
tavlan vid läxuppföljningen. Då han ritar upp atommodellen växlar han 
mellan att utan kommentar bara rita upp elektronskal när elever anger hur 
många elektroner som ska vara i ”nästa skal” och att begära av eleverna 
att de explicit ska ange att ett nytt elektronskal krävs, liksom vad detta 
kallas. Däremot resonerar han denna gång inte kring hur skalen ska ritas, 
eller varför man väljer att rita klart avgränsade cirklar runt en kärna.38 
Då provrör ritas upp på tavlan inför laborationsarbetet kommenterar 
läraren dels att han ritar dem en bit ifrån varandra (men inte varför) och 
han pekar ut var eleverna ska notera hur tre olika lösningar ser ut (men 
skriver själv bara ”Vad ser jag.” på ett ställe).

Vid åtminstone ett par tillfällen används lärobokens instuderings-
frågor i klassrummet. Vid dessa tillfällen introducerar läraren, liksom 
i Edlings studie (2006), uppgiften monologiskt varefter elevernas text-

38  Lärares och läroböckers bilder av exempelvis atommodellen, liksom elever-
nas beskrivning i intervjusituationen av hur en atom ”ser ut” kommer att utvecklas i 
en kommande artikel.
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arbete är av reproducerande karaktär. Uppföljningen av arbetet med de 
instuderingsfrågor som ingick i läxan sker till stor del monologiskt där 
klassrumsinteraktionen kan beskrivas utifrån de triadiska mönster som 
Mehan (1979) beskrivit i termer av Intitiation Response Evalutation 
(IRE). I samband med att eleverna besvarar instuderingsfrågor under 
lektionstid görs ingen gemensam uppföljning, men under arbetet ger 
läraren några metatextuella kommentarer av typen ”svaret finns ofta i 
de gröna rutorna”, och vid detta tillfälle ber också en elev om hjälp: ”är 
svaret på 1a här nånstans?” (se s. 85). Både elevens fråga och lärarens 
kommentar visar på ett i skolsammanhang relativt vanligt engagemang 
främst på textens ytnivå (t.ex. Nilsson, 2002). Även om vi självklart inte 
kan vara säkra på att så är fallet (t.ex. Anward, 2005), så kan detta leda 
till att eleverna på ytan besvarar instuderingsfrågorna korrekt, men att de 
kanske egentligen inte riktigt förstår innehållet, något som diskussionen 
som de två fokuseleverna har med varandra efter att de upptäckt att de 
hade kopierat olika nyckelmeningar som svar på en av instuderings-
frågorna kan vara ett tecken på (se s. 99).

Utöver att eleverna besvarar instuderingsfrågor vid ett par tillfällen 
rör sig elevernas skrivande i klassrummet främst om avskrifter av lärar-
ens tavelanteckningar. Något skrivande av längre sammanhängande text 
förekommer inte. I intervju med läraren lyfts skrivandet kring labora-
tioner upp och intervjuaren tar upp frågan om laborationsrapporter, alltså 
den text där eleven beskriver laborationsprocessen i ord (och ibland bild), 
ofta inklusive hypoteser och slutsatser. Läraren hävdar då att eleverna 
inte är mogna för att skriva sådana ännu, utan att han betraktar en sådan 
uppgift som alltför avancerad för elever på högstadiet. Han kommenterar 
då skillnaden mellan att fylla i färdiga frågor kring laborationer i den 
övningsbok de tidigare använde, jämfört med att skriva mer på egen 
hand:

Fred: där var det strukturerat om att dom /.../ alltså 
när dom skulle skriva i en laboration så att dom 
visste att nu ska jag iaktta det här . och det där 
blir liksom knepigare när det är på lösa boliner 
att dom ska /.../ dom ska lägga upp det där helt 
och hållet själv och det tycker jag inte att de är 
riktigt klara för än

Läraren ser framför sig att ett skrivande av längre sammanhängande 
texter av typen laborationsrapport skulle innebära ett skrivande ”på lösa 
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boliner” som eleverna skulle få lägga upp helt själva. Han verkar alltså 
inte se sig själv som en potentiell ”stötta”39 i ett gemensamt textarbete 
där eleverna steg för steg integrerar nya texttyper i sin skriftspråkliga 
repertoar.

Inledningsvis nämndes ett antal vanligt förekommande genrer som 
identifierats i den naturvetenskapliga diskursen. Det skrivande som före-
kommer i detta klassrum motsvarar inte någon av dessa, men kan beskri-
vas som delelement (motsvarande ”stages” i t.ex. Unsworth, 2001) som 
kan ingå i några av dem, exempelvis uppställningar (eller direkt avbild-
ning) av material som ska användas vid laboration (kan ingå i procedur, 
som syftar till att ge instruktion inför laboration) eller uppställningar av 
formler, uppritande av symboler etc. (kan ingå som del i vetenskaplig 
förklaring). När det gäller läsande ser vi samma mönster i de fall då 
läsandet är kopplat till lärarens taveltext, men då eleverna på egen hand 
läser läroboken möter de naturligtvis mer sammanhängande text som 
innehåller fler genrer och makrogenrer, som exempelvis vetenskapliga 
förklaringar eller historiskt återberättande.40

Sammanfattningsvis kan vi också konstatera att kommunikationen 
kring textanvändningen är sparsam, och i de fall metatextuella samtal 
förekommer så rör de ett textmässigt ytplan och är i stort sett monolo-
giska och styrda av läraren, där eleverna ger korta svar på frågor på 
direkt uppmaning av läraren. Vi ser vare sig spår av ett aktivt arbete med 
läsande och skrivande av den typ som SFL-pedagogiken förespråkar 
(t.ex. Fang & Schleppegrell, 2008; Martin & Rose, 2007; Rose, 2005), 
eller något gemensamt textläsande av typen Questioning the Author (t.ex. 
Beck & McKeown, 2006; Reichenberg, 2005, 2008). I detta klassrum 
finns alltså en outnyttjad potential för ett aktivt arbete med elevernas 
närmande till den naturvetenskapliga diskursens skriftspråk, exempelvis 
då eleverna svarar på instuderingsfrågor vid lektionen, vid lärarens för-
beredelse och uppföljning av hemläxor, vid de tillfällen då läraren gör 
anteckningar på tavlan i samband med sina muntliga genomgångar, osv.

Men även om vi nu kan konstatera att det finns en outnyttjad potential 
för textarbete, hur ser sammantaget möjligheterna ut vad gäller elevernas 
närmande till den naturvetenskapliga diskursen utifrån de aktiviteter som 

39  Jfr begreppet ”scaffolding” i den engelskspråkiga litteraturen (t.ex. Gib-
bons, 2002).
40  Historiskt återberättande är en texttyp vi kanske inte förväntar oss i 
naturvetenskapliga texter, men den förekommer ibland i läroböcker inom naturveten-
skapliga ämnen; i det aktuella läromedlet förekommer denna typ av text på sidor som 
markerats ”Extra”, alltså sidor som läroboksförfattarna markerat som mindre viktiga.
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pågår i klassrummet? Detta skulle ju kunna ske både utifrån explicit 
undervisning och implicit genom att eleverna ingår i sammanhang med 
rika möjligheter till möten med text inom olika genrer.

När det gäller skrivande ger läraren genom sina anteckningar på 
tavlan skriftspråkliga förebilder till eleverna, och de förväntas ju inte 
bara läsa dessa anteckningar som hjälp vid själva genomgången, utan 
de skriver också av dem för att sedan på egen hand kunna använda 
texten som en komprimerad lärobok. På så sätt får eleverna en relativt 
genomtänkt text som är korrekt både vad gäller innehåll och form. Hade 
läraren istället valt att låta eleverna skriva sina anteckningar på egen 
hand öppnas naturligtvis för risken att eleverna arbetar in och befäster 
ineffektiva textmönster. Men som nämnts så består de texter som skrivs 
uteslutande av korta uppställningar och inga längre sammanhängande 
texter vare sig skrivs eller läses i klassrummet.

Men vad gäller läsandet av längre text lämnas eleverna i stort sett 
därhän, i och med att varken läroboken eller andra längre texter används 
aktivt i klassrummet. Ekvall och Berg diskuterar i sitt kapitel i denna 
volym oklarheter och svårigheter både vad gäller struktur och innehåll i 
den lärobok som används. Den är också ur ett grafiskt perspektiv uppbyggd 
av många olika typer av text, något som är vanligt i läroböcker (t.ex. 
Budiansky, 2001; Melin, 1995). Även diagram, bilder och tabeller kan 
vara svårtolkade (t.ex. Bowen & Roth, 2002; Peacock & Cleghorn, 2004; 
Stylianidou m.fl., 2002). Läroboken är alltså potentiellt svåranvänd för 
eleverna och det ställs därmed stora krav på dem då de ska läsa boken 
på egen hand (eventuellt med hjälp hemifrån eller av kamrater), både 
vad gäller läskompetens och förmåga att sålla i och förstå ämnesinne-
hållet. För den som klarar av detta på egen hand ges tillfälle att utveckla 
en genrekompetens genom den förebild boken är, både i samband med 
läxläsning och inför prov, men då utan stöttande arbete i klassrummet.  

Sammantaget kan konstateras att dessa elevers eventuella närmande 
till den naturvetenskapliga (skol-)diskursen i stort sett måste ske im-
plicit, något som också kan relateras till Berg, Eriksson & Löfgren i 
denna volym, vilka i sin beskrivning av laborationsarbete i klassrummet 
konstaterar att eleverna förutsätts att induktivt förstå betydelsen av olika 
experiment genom att genomföra dessa. 

Så några ord om vad som framkommit i de intervjuer som genom-
fördes med fokuseleverna när det gäller deras syn på läroboken och hur 
de säger sig använda den.41 I likhet med den bild som ges av Driscoll 

41  Vad som framkommit i intervjuer om elevernas användning av och attityder 
till läroboken kommer att utvecklas i kommande artiklar.
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m.fl. (1994) och Knain (2002) använder eleverna boken främst som 
uppslagsbok, men den läses också intensivt inför slutprovet. Liksom i 
Knains studie verkar eleverna också ha en relativt positiv inställning till 
boken. Även när det gäller den sparsamma användningen av läroboken 
i klassrumsarbetet kan vi se likheter med studien av Driscoll m.fl. och 
när det gäller lärarens konkreta arbete i klassrummet sammanfaller också 
den bild som ges i denna kartläggning med undersökningen av Digisi och 
Willett (1995). Inte heller i detta klassrum integreras olika läsaktiviteter i 
undervisningen, utan läraren förväntar sig att eleverna ska lära sig ämnet 
delvis genom självständigt läsande. I Edlings studie (2006) sägs läroboken 
vara den enda text som förekommer i de naturvetenskapliga klassrummen 
som besöktes, och även här kan vi se en parallell till resultaten i denna 
kartläggning.42 Eleverna i detta klassrum läser ju endast i undantagsfall 
någon sammanhängande text utöver lärarens tavelanteckningar under 
den period vi följer undervisningen, men vid de tillfällen annan löpande 
text aktualiseras så är det främst läroboken som används.43 I likhet med 
Edlings resultat är arbetet med förberedelser och uppföljning av klass-
rumsaktiviteter kring läsande och skrivande begränsat, med lärarens 
monologiska introduktion följt av elevernas enskilda arbete av främst 
reproducerande slag. 

Att vi inte ser mycket av metatextuellt arbete är kanske inte oväntat. 
Att textkompetens i ett ämnes genrer är en integrerad del av ämneskun-
nandet är inte något som fullt ut fått genomslag i skolan och många lärare 
i skolans senare år utgår ifrån att elevernas läskompetens är tillräcklig för 
att de på egen hand ska kunna ta sig an läroboken.44 Dessutom är det inte 
ovanligt med en förenklad syn på läs- och skrivprocessen, där man ser 
läs- och skrivkunnighet som förmågor man en gång förvärvar och att den 
som utifrån det perspektivet är läs- och skrivkunnig ska kunna hantera 
olika texter utan särskild vägledning (se också t.ex. Norris & Phillips, 
2003). I intervjusamtalet framkom att läraren menar att det finns en del 
onödig text i boken vilket gör den svårläst, liksom att ämnet i sig gör att 
texten innehåller många ”svåra ord” som kan behöva förklaras. Men ifrån 
att som denne lärare se att en text kan bjuda läsmotstånd för eleverna till 

42  Dock använder vi ju i vårt projekt det vidgade textbegreppet, varför även 
andra texter än de ”traditionella” uppmärksammas. 
43  Vid något tillfälle arbetar eleverna också med lösa arbetsblad med t.ex. 
instuderingsfrågor.
44  Förutsatt att eleven inte har någon form av diagnos, som dyslexi eller 
liknande, för då kommer saken i ett annat läge. Vad gäller elever med ”särskild studie-
plan” i detta klassrum gjordes särskilda arrangemang inför provet, något som kommer 
att analyseras och kommenteras närmare i en kommande artikel.
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att med självklarhet sätta fokus på texter i undervisningen är steget gan-
ska stort. Det är också väntat att lärare i andra ämnen än modersmålet inte 
ser sig själva som utvecklare av elevers genrekunskap. Detta perspektiv 
har sannolikt inte prioriterats särskilt starkt inom lärarutbildningar och 
vi kan inte utgå ifrån att lärare i exempelvis naturorienterande ämnen 
har vare sig ett specifikt språk- eller genreintresse. Den genrekunskap de 
själva besitter är ofta en ”tyst” kunskap som har förvärvats på ett implicit 
sätt, genom möten med texter inom ämnesområdet. För att denna tysta 
kunskap ska kunna omsättas i ett aktivt språkutvecklingsarbete i sko-
lan krävs förstås fortbildningsinsatser för nu verksamma lärare, liksom 
en förändrad lärarutbildning framöver, så att blivande lärare får såväl 
metaspråkliga kunskaper som andra användbara verktyg för att kunna 
integrera ett språkutvecklande arbetssätt i arbetet med ämnesinnehål-
let. Här kan inspiration hämtas både från SFL-pedagogiken och från 
metoden Questioning the Author.
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Kapitel 4                                            
Lärobok och kemipraktik 

Ulla Ekvall och Astrid Berg

1. Inledning
Den som börjar studera naturvetenskapliga ämnen kan sägas ta ett steg 
in i en delvis ny kultur. Nybörjaren måste lära sig att tänka, läsa och 
uttrycka sig som en naturvetare, och i den i situationen spelar förstås 
de texter som används i undervisningen en viktig roll, liksom det sätt 
texterna används på. I den här studien vill vi särskilt fokusera läroboken 
utifrån de krav den kan sägas ställa på en läsare och det innehåll den 
signalerar som viktigt, och ställa detta mot hur lärobok och innehåll 
hanteras i klassrummet. 

Studien har sin bakgrund i att tidigare forskning pekar på att mötet 
med den nya naturvetenskapliga textvärlden kan leda till att eleverna 
inte kan eller vill gripa sig an texterna eller att de läser dem endast ytligt 
(ord för ord) utan att förstå övergripande sammanhang. Det anses höra 
samman med att texterna kan upplevas svårtillgängliga på flera olika sätt. 
Naturvetenskaplig text kännetecknas nämligen av vissa särdrag (Halli-
day, 1993; Martin, 1998), såsom nominaliseringar, där substantiv bildade 
av verb ofta bildar kärnan i komplexa fraser.45 En sådan nominal stil 
upplevs ofta som koncentrerad och kan bidra till att naturvetenskapliga 
läroböcker gärna uppfattas som faktaspäckade. Just det faktaspäckade in-
trycket diskuteras i bl.a. Groves (1995) och Nelson (2001). Genom nomi-
naliseringar ökar abstraktionsgraden, och naturvetenskapliga läroböcker 
har följdriktigt visat sig ovanligt rika på abstrakta ord (Edling, 2006). Att 

45  I t.ex. meningen (och de två satserna) ”Förskjutningen av elektronparet är 
inte så stor att fullständig elektronövergång sker” finns två utbyggda nominalfraser, 
”Förskjutningen av elektronparet” och ”fullständig elektronövergång”, där substan-
tiven ”förskjutning” och ”elektronövergång” är bildade av verben ”förskjuta” respek-
tive ”övergå”, och där satsernas verb ”är” respektive ”sker” har en enbart relationell 
funktion.
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orden i naturvetenskapliga läroböcker kan upplevas som problematiska 
beror delvis också på förekomst av termer, som kan ha en både specifik 
ämnesmässig och allmän betydelse (Helldén, m.fl., 2005) och som delvis 
kan knytas till det bruk av metaforer som enligt Kuhn (1979) känneteck-
nar naturvetenskap. En del lärobokstexter har visat sig ha brister när det 
gäller själva textstrukturen (Ekvall, 1995) vilket delvis hör samman med 
en ibland rörig grafisk utformning, där många olika textslag visat sig 
skapa förvirring (Budiansky, 2001), kanske för att funktionen av dem 
inte helt lätt kan klargöras. (Se också Melin, 1995.) 

Att elever har svårt att tillägna sig den naturvetenskapliga diskursen 
har också förklarats med att den också kräver förmåga att läsa och förstå 
formler, tabeller och diagram (Bowen & Roth, 2002; Peacock & Cleg-
horn, 2004; Stylianidou, 2002) och dessutom förmåga att hantera många 
olika slags texttyper som rapporterande, förklarande, resonerande och 
argumenterande (Veel, 1997). Vidare visar Schoultz (2000) på problem 
när skolans naturvetenskapliga verksamhet utgår från en vardaglig kon-
text med syftet att alla ska känna igen sig. Eleverna tycks då få svårt att 
föra resonemang med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och förklar-
ingsmodeller, och det uppstår gärna en blandning av den vardagliga och 
naturvetenskapliga diskursen.

Elevers problem med den naturvetenskapliga diskursen har upp-
märksammats i många sammanhang, men kanske mest energiskt bland 
företrädare för Systemic Funktional Linguistics (SFL), t.ex. Fang & Sch-
leppegrell (2008), Halliday & Martin (1996), Martin & Rose (2005) och 
Martin & Veel (1998), vilka framhåller att man i undervisningen måste 
synliggöra de drag som utmärker olika naturvetenskapliga texttyper. I 
syfte att främja detta har man också utarbetat en didaktisk modell för hur 
man kan främja elevers enkulturering i ämnesdiskursen, varav särskilt 
t.ex. Rose (2005) är inriktad på hur eleverna ska lära sig läsa koncentre-
rade och vetenskapliga texter. Men också på andra håll har man utvecklat 
pedagogiska modeller för hur undervisningen i olika ämnen ska främja 
en mer reflekterande läsning, t.ex. Beck m.fl. (1997). (Se vidare Daniels-
son i denna volym.)

Det faktum att naturvetenskapliga fenomen kan beskrivas på en 
nivå (den observerbara makronivån), förklaras på en annan nivå (den 
osynliga mikronivån) och kommuniceras på en tredje (symboler och 
formler) bidrar till att naturvetenskapliga texter kan uppfattas som svåra 
att begripa. När de olika nivåerna blandas i texten kan elever ha svårt 
att följa skiftningarna mellan nivåerna. Skillnaden mellan t.ex. ämne 
(makronivå) och atom (mikronivå) eller observation (av ämnen som 
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reagerar med varandra) och förklaring (atomerna i ämnena omgrupperas) 
blir inte alltid tydliga (Andersson, 2001, 2003; Jansson, 1995; Selley, 
1978, se även Berg, Eriksson & Löfgren i denna volym). 

Men ännu tycks den vanligaste klassrumspraktiken vara att lärobo-
ken intar en ganska undanskymd roll. Inte sällan fungerar den mest 
strukturerande. Synligt i klassrummet verkar den främst användas som 
uppslagsbok eller som underlag inför hemuppgifter och prov (Bachmann 
2005; Driscoll, m.fl., 1994; Knain, 2002). (För översikt se även Nelson, 
2006) Men den intertextuella aspekten, hur interaktionen i klassrummet 
mer i detalj förhåller sig till lärobokstexten är föga belyst. I den här 
studien ska vi därför behandla en specifik lektion i ett ”traditionellt” 
kemiklassrum och ställa samtal och aktiviteter där i relation till den 
lärobokstext som finns i bakgrunden och som senare ska bli läx- och 
provgrundande. Särskilt intressant i det här fallet är att det komplexa 
stoff som behandlas förenklas på delvis olika sätt och att lärare och 
läroboksförfattare dessutom verkar ha delvis skilda uppfattningar om 
vad som är viktig kunskap, vilket förstås kan inverka på vilka läs- och 
lärstrategier eleverna utvecklar.

Vid tolkningen av vad som signaleras som viktigt innehåll i läroboken 
utgår vi främst från den typografiska och grafiska utformningen. Stor stil 
och stilsorter som fetstil och understrykning används t.ex. ofta för att 
signalera viktig information (Hartley, 1986) och paratexter som rubriker 
fungerar ofta som ingångar till brödtext (Genette, 1997). Informations-
värde kan också signaleras genom placeringen av olika textslag (inklu-
sive bilder) och genom att dessa på olika sätt kan göras framträdande 
(Kress & van Leeuwen, 2006, se även Lemke, 1998.) Viktigt innehåll 
återges oftast i själva brödtexten, vilket visat sig gälla även för svenska 
läroböcker (Melin 1995). Melins studie visar också att bildtexter ofta 
handlar om annat än det som står brödtexten (Melin, 1995:81). Därför 
kan man anta att innehåll som återfinns i både brödtext och bildtext (eller 
överhuvudtaget i flera textslag) kan tolkas som särskilt viktigt.  

I samband med redovisningen av den grafiska utformningen dis-
kuterar vi också vilka krav texten ställer på en läsare, främst utifrån 
dess textuella utformning med avseende på t.ex. hur stoff signaleras som 
känt eller okänt och i vad mån förklaringar utvecklas. Vi fokuserar här 
de svårigheter texten kan bereda eleverna, och som alltså skulle behöva 
ventileras i klassrummet. Tolkningen av vad läraren ser som viktig kun-
skap grundar vi på vad lärare säger i klassrummet och på vilka aktiviteter 
han sätter igång, vilket dokumenterats genom observationer och video-
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film samt foton av samtliga aktualiserade texter.46 Observationerna har 
kompletterats med intervjuer med både lärare och elever om hur de ser 
på läroboken och hur de använder den. 

Studien baseras på ett avsnitt ur läroboken Oktetten (sidan 111-113) som 
ligger till grund för det stoff som behandlas under främst en lektion i ett 
finlandssvenskt klassrum i årskurs 8. Lektionen handlar om jonbindning. 
I resultatredovisningen nedan följs först lärobokens upplägg och därefter 
redovisas hur delar av innehållet behandlas under en lektion. Slutligen 
följer ett avsnitt som belyser hur undervisningen förhåller sig till innehållet 
i läroboken, dels med avseende på i vad mån svårläst text förklaras i klass-
rummet, dels med avseende på vad som signaleras som viktig kunskap.  

Vi utgår här från dels beskrivande/förklarande kemi (t.ex. model-
ler och formler), dels tillämpande kemi (laborativt anknuten), men be-
lyser också graden av kontextualisering, i vad mån om det t.ex. görs 
anknytningar till samhällsfrågor och vardagsliv. 

2. Läroboken 
Läroboken Oktetten är en grundbok som är avsedd för årskurs 7–9. Den 
innehåller tre sektioner, varav den mittersta, med rubriken ”Ämnenas 
kemi” är den som behandlas i årskurs 8. Denna sektion består i sin tur 
av sex kapitel, varav kapitel 3 är det aktuella här.

I boken används många textslag. Förutom brödtext återfinns minst 
tolv slag av s.k. paratext, nämligen rubriktext, ingresstext, text på ton-
platta, citattext, text i punktform, bilder, bildtext, lexivisoner (i vilka 
bild och skrift bildar en sammanhängande enhet) samt textslag under 
särskilda rubriker som ”Extratext”, ”Visste du”, ”Experimentera hem-
ma” och ”Uppgifter”. De textslag som återfinns inom de tre undersökta 
sidorna (111–113) exemplifieras efterhand, men sidan 111 som inleder 
kapitel 3 kan tjäna som ett belysande exempel. Här används rubriktext, 
ingresstext47, brödtext, text på tonplatta samt bild (Figur 1).

46  Analyser av lärobok och klassrumsaktiviteter ska inte tolkas som en 
utvärdering av dessa utan studien vill snarare bidra till att synliggöra hur komplext 
innehållet faktiskt är och vilka stora pedagogiska utmaningar läroboksförfattare och 
lärare ställs inför, med följd att de hanteras på delvis olika sätt.
47  Ingresstexten är visserligen placerad nära bilden och tycks innehållsligt höra 
samman med den, men den skiljer sig från ordinarie bildtexter genom halvfet stil i stället 
för kursiv samt avsaknad av inledande pil. För jämförelse se Figur 3. Varje kapitel inleds 
med en ingresstext av detta slag, medan den typiska bildtexten kan återfinnas vid bilder 
var som helst i kapitlet. 
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Figur 1. Exempel på grafisk utformning i läroboken (Oktetten, sid 125).

Boksidan domineras av en stor bild, formad som en cirkelsektor i övre 
högra hörnet. Att bilden är framträdande kan sägas signalera stor vikt, 
men placeringen i ett hörn, i stället för centralt, ger ett motsatt budskap. 
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Bilden återger mot mörk bakgrund fyra ljusa rundade kroppar, ganska 
snarlika varandra. Vad bilden föreställer anges inte explicit, eftersom 
den inte är försedd med regelrätt bildtext. Men i nära anslutning finns en 
ingresstext som verkar knyta an till bildens innehåll. I den sägs nämligen 
att koksalt- och sockerkristaller inte kan särskiljas ens i mikroskop.48 
Bildens placering och att det enbart antyds vad den föreställer kan tolkas 
som att innehållet inte hör till det mest centrala. På den aktuella boksidan 
är också rubriken, ”3 Kemisk bindning”, framträdande, markerad med 
stor fet stil. Brödtexten, som kan antas viktigast, är satt i två spalter på 
nedre delen av sidan, och inleds med underrubriker. Under den högra 
spalten finns text på grön tonplatta, sannolikt avsedd att markera särskilt 
viktig information. 

2.1. Ingresstext

Ingresstext har ofta funktionen att väcka intresse genom att förmedla 
några intressanta fakta eller väcka någon fråga. Så tycks vara fallet också 
här. Avsnittet handlar om socker- och saltkristaller, och anknyter alltså till 
matvaror vi använder dagligdags och som är välkända för eleverna. Men 
i texten används inte beteckningen ”salt” utan ”koksalt”. Det antyder att 
salt kan tänkas ha en annan betydelse inom kemi än inom matlagning, 
något som dock kommenteras först i ett senare avsnitt. Dessutom intro-
duceras socker och salt i sammansättning med ”kristall”, alltså med en 
term som också kan ha en allmänspråklig innebörd (t.ex. med associa-
tioner till dyrbara glasföremål). Inte heller denna skillnad i språkbruk 
kommenteras. Tvärtom verkar fackspråksterminologin tas för given, 
eftersom ämnena introduceras i bestämd form: ”Sockerkristallen och 
koksaltkristallen är två kristaller […]”. På så sätt kan redan ingressen 
tänkas utgöra ett visst hinder för en del läsare. Att de inledande orden är 
påfallande långa kan också bjuda visst läsmotstånd, även om ingress-
texten bara består av tre meningar. Budskapet är att socker och koksalt 
är ämnen som är olika varandra fastän de ser lika ut t.o.m. när man 
undersöker kristallerna under mikroskop. Detta påstående kan bilden 
som sagt sägas bekräfta. 

I sista meningen sägs att skillnaden inte är lätt att upptäcka, och sam-
mantaget ger ingress och bild budskapet att man inom kemin beskriver 

48  Varje kapitel inleds dock med en bild i denna sektorsform, oavsett innehåll. 
Kopplingen till en mikroskopbild är alltså inte självklar. 
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egenskaper som inte direkt kan upplevas genom våra sinnen. Kanske 
görs det i syfte att få läsaren nyfiken på vad skillnaden mellan socker 
och koksalt egentligen består i. Ett svar antyds lite vagt, nämligen att 
kristallerna har olika kemisk struktur. 

Ingresstexten väcker alltså viss förväntan på svar om skillnaden mel-
lan socker och koksalt, men denna förväntan infrias inte i kapitlets bröd-
text. Den leder inte till någon explicit jämförelse av ämnena eller någon 
slutsats om skillnaden. Faktum är att ordet ”socker” över huvud taget inte 
nämns i kapitlets brödtext och ordet ”koksalt” bara vid ett tillfälle. Ska 
det tolkas som att skillnaden kanske inte är så viktig? Genom bilder och 
bildtexter ges dock ett indirekt svar. Av en bildtext framgår nämligen att 
koksalt är en jonförening och i anslutande bild återges koksaltkristaller 
(Figur 2). Av en annan bildtext framgår att socker är en molekylförening 
och i anslutande bild framträder ett paket strösocker (Figur 3).  

Figur 2. Bild och bildtext om hur koksaltkristallen löser sig i vatten 
(Oktetten, sid 113). 

Den ansats till kontextualisering som ingresstexten förmedlar följs alltså 
inte upp särskilt tydligt, vilket kan antyda att den vardagsanknutna kemin 
ska uppfattas som mindre viktig. Ingresstexten som sådan kan i det här 
fallet också framstå som onödig att läsa eftersom svaret på frågan knap-
past är framträdande. 
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Figur 3. Bild och bildtext om molekylföreningar (Oktetten, sid 114)

2.2. Den inledande brödtexten 

Efter ingresstexten följer brödtext i två spalter. Den vänstra har under-
rubriken: ”Den kemiska bindningen håller ihop byggstenarna i ett ämne.” 
(Se Figur 4) Den anknyter till kapitelrubriken (men inte till ingress och 
bild).

Underrubriken antyder att ”lärprocessen” utgår från helheten på så 
sätt att själva hierarkin presenteras direkt, med dels den översta nivån i 
hierarkin (kemisk bindning) dels delarna (olika slags byggstenar). Den 
hierarkiska strukturen framhålls på så sätt som viktig. Av brödtexten 
framgår också att det finns olika typer av föreningar och att dessa kan 
klassificeras utifrån olika typer av bindningar mellan byggstenarna, 
vilket understryker vikten av kategorisering. Texten är i detta avseende 
typiskt naturvetenskaplig, enligt de särdrag Martin (1998) anger. Dock 
sägs i inledningstexten inte hur många föreningar och hur många bind-
ningstyper det finns och inte heller vad de kallas, vilket skulle underlätta 
för läsaren att få en konkret bild av hierarkin. Läsaren får själv via under-
rubriker på olika sidor lista ut att det endast finns två slag av kemiska 
föreningar, nämligen ”Jonföreningar” och ”Molekylföreningar”. Den 
sista underrubriken ”Elektrisk ledningsförmåga”, passar nämligen inte 
in i mönstret ”föreningar”. Vilka bindningstyper det finns står endast att 
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finna i de texter på grön tonplatta, som finns i anslutning till brödtexten 
under rubrikerna ”Jonföreningar” och ”Molekylföreningar”. Där anges 
att jonföreningar hålls samman av jonbindningar och att molekylfören-
ingar hålls samman av elektronparsbindningar som också kan kallas 
kovalenta bindningar. Det förutsätts alltså att läsaren kan orientera sig i 
kapitlet som helhet och själv konkretisera den struktur som mer allmänt 
anges i den inledande brödtexten. Dessutom måste läsaren mer eller min-
dre själv lista ut att socker och koksalt är olika slags föreningar och att 
dessa ämnen alltså skiljer sig åt med avseende på vilka slags bindningar 
som håller samman deras byggstenar. 

Figur 4. Brödtext (Oktetten, sid 125)

Brödtexten är något svårtillgänglig också av andra skäl. Den första me-
ningen lyder ”Då ämnen reagerar och bildar nya föreningar omgrupperar 
sig de reagerande ämnenas atomer […]”, och i den omnämns bildandet 
av nya föreningar i en inledande bisats, som om det kemiska begreppet 
”förening” redan vore presenterad. (Se Figur 4.) Dessutom nämns tre 
slags byggstenar, nämligen atomer, joner och molekyler, men bara de två 
förstnämnda kan nog förutsättas bekanta sedan tidigare. Molekyler har 
nämligen kommenterats endast i samband med tvåatomiga gasmolekyler 
som t.ex. väte (H2) och syre (O2). 

Den hierarkiska struktur som förmedlas i underrubrik och brödtext 
är dessutom, vid närmare granskning och i relation till resten av kapit-
let, svårtolkad och otydlig. Till exempel är en logiskt rimlig slutsats 
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av underrubriken och brödtextens första mening att det finns kemiska 
bindningar mellan byggstenarna i ett ämne och att ordet byggstenar 
avser atomer. Men i andra meningen anges att såväl atomer, joner som 
molekyler fungerar som byggstenar i ämnena. Övriga underrubriker i 
kapitlet (Jonföreningar, Molekylföreningar, Elektrisk ledningsförmåga) 
implicerar att denna mening kan tolkas som att joner är byggstenar i 
jonföreningar och molekyler är byggstenar i molekylföreningar. Men då 
uppstår frågan i vilka slags ämnen som atomer är byggstenar. Metaforen 
”byggsten” behandlas alltså som något entydigt, och att det finns en hi-
erarki hos begreppet och att den ser olika ut för olika typer av föreningar 
förbises. Det sägs inte att byggstenar kan förstås på två nivåer när det gäller 
molekylföreningar, nämligen som atomer i molekyler eller som molekyler 
i molekylföreningar, men bara på en nivå när det gäller jonföreningar, 
nämligen som joner i jonföreningar (såvida inte jonföreningarna är upp-
byggda av molekyljoner, men molekyljoner behandlas inte i kapitlet). 

Begreppet ”kemisk bindning” kan därmed också förstås på två olika 
nivåer. Det kan avse bindningen inom en molekyl eller mellan molekyler 
alternativt joner. Även denna hierarki blir osynlig. Konsekvensen av 
detta möjliga försök till förenkling blir att både underrubrik och brödtext 
(Figur 4) kan tolkas och förstås på olika sätt, beroende på vilken mening 
man väljer att lägga i begreppen, d.v.s. vilken nivå i hierarkin man väljer.

Den inledande brödtexten kan ge upphov till missförstånd också av 
skälet att makronivåbegreppet ”ämne” blandas med mikronivåbegreppen 
”atom”, ”jon” och ”molekyl” utan att distinktionen klargörs. Det blir 
därmed inte möjligt att urskilja att atomer är byggstenar i molekyler med-
an molekyler respektive joner är byggstenar i ämnen. Eftersom denna 
distinktion är osynlig i texten blir det närapå omöjligt för läsaren att reda 
ut relationen mellan begreppen byggsten, atom, molekyl, jon och ämne.

Sammantaget är den inledande brödtexten (Figur 4) svårtolkad, även 
om den tolkas i relation till resten av kapitlet. De begrepp som ryms i 
brödtext och underrubrik är ofullständigt utredda och texten ger därmed 
lätt upphov till missförstånd. Även om inledningen vid en första anblick 
ger intrycket att den hierarkiska strukturen signaleras tydligt, visar en 
närläsning att de metaspråkliga signalerna är vaga och att begreppen 
dessutom är ofullständigt förklarade. 

2.3. Brödtext och bild under rubriken ”Jonföreningar”

Efter den inledande brödtexten följer i läroboken ett avsnitt med rubriken 
”Jonföreningar”. I den presenteras bl.a. en ”modell” för hur natriumk-
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lorid bildas. Värt att notera är att brödtexten inte följer upp ingressens 
beteckning ”koksalt”. Nu talas enbart om den kemiska beteckningen för 
ämnet, ”natriumklorid”. Modellen beskrivs i tre steg (markerade genom 
numrerade underrubriker) och innefattar bilder integrerade med skrift 
(Figur 5). Detta grafiska arrangemang tolkar vi som att innehållet ska 
uppfattas som särskilt viktigt.

Figur 5. Lärobokens trestegsmodell av hur natriumklorid bildas 
(Oktetten, s. 112)

Det första steget beskriver att natriumatomens yttersta elektron avges 
till kloratomen så att det uppstår en ”natriumjon” och en ”klorjon”49. I 
det andra steget förklaras bindningen som en elektrisk attraktion. Detta 
illustreras med en natriumjon och en kloridjon mellan vilka det finns en 
dubbelriktad pil. Attraktionen liknas vid den som uppstår mellan ”kam 
och hår efter kamning”, vilket nog inte underlättar för läsaren eftersom 
det inte förklaras varför hår och kam får olika laddning. 

Det tredje steget beskriver jonföreningen i kristallin form. Det sägs att 
de elektriska attraktionskrafterna påverkar jonerna så att de packas ihop 
till regelbundna täta strukturer, s.k. kristaller. Utifrån de fakta som hit-
tills presenterats är denna information egentligen inte begriplig. Läsaren 
kan nämligen tänkas ha dragit slutsatsen att den totala laddningen är noll 

49 Här används i läroboken termen ”klorjon”, men på andra ställen den sedvan-Här används i läroboken termen ”klorjon”, men på andra ställen den sedvan-
liga ”kloridjon”. 
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då den positiva natriumjonen lierat sig med den negativa kloridjonen, 
d.v.s. att natrium- och kloridjonen bildar en neutral enhet. Förklaringen, 
att joner med lika laddning repellerar varandra, varför varje natriumjon 
omger sig med sex kloridjoner och varje kloridjon med sex natriumjoner 
ges inte. Att det mest stabila tillståndet uppnås i ett kristallint arrange-
mang av jonerna sägs heller inte i klartext. Inte heller att summan av 
laddningarna i en jonkristall alltid är noll och att antalet natriumjoner 
och kloridjoner alltid är lika. 

Att det är en principiell skillnad mellan första stegets atomer och sista 
stegets ”regelbundna täta strukturer s.k. kristaller” blir heller inte fram-
lyft – ämne och atom/jon behandlas alltså som likvärdiga. Det framgår 
därmed inte att det bildade ämnet är något annat än en blandning av ett 
stort antal joner. Läsaren förleds att tro att skillnaden mellan jon och 
kristall endast handlar om antalet joner, i stället för om skillnad i kemiska 
och fysikaliska egenskaper. 

I det tredje steget ges den bildade föreningen beteckningen ”NaCl”. 
Utifrån bilden på jonkristallen, som visar ett system av många joner, 
framstår beteckningen som svår att begripa.  Förklaringen, att den 
kemiska beteckningen talar om förhållandet mellan natriumjoner och 
kloridjoner snarare än det totala antalet joner av varje slag i kristallen, ges 
inte explicit. Vidare impliceras lite missvisande att ”NaCl” är beteckning 
på enbart den fasta jonföreningen natriumklorid. Sammantaget väcker 
texten flera frågor som inte besvaras, och kan på så sätt sägas försvåra 
vidare reflektioner. Den är inte helt enkel att förstå, trots att den ytligt sett 
ter sig tydligt strukturerad i form av tre steg. Men påståendet att positiva 
och negativa joner hålls samman på grund av elektrisk attraktion fram-
träder dock klart, och det budskapet markeras också som viktigt genom 
att också återges på grön tonplatta. 

Under rubriken ”Jonföreningar” sägs i brödtexten också att kalium-
klorid (KCl) och kalciumklorid (CaCl2) uppstår på samma sätt som nat-
riumklorid. Dessa jonföreningar anges vara vattenlösliga. ”Då man löser 
dem i vatten, spjälkas kristallerna i enskilda joner. Det är anledningen till 
att man inte kan se koksalt man blandat i exempelvis en soppa.” Men det 
ges inget exempel på en svårlöslig jonförening, och att ”vattenlöslig” är 
ett relativt begrepp nämns inte. En rimlig texttolkning är alltså att alla 
jonföreningar kännetecknas av att de är lätta att lösa i vatten, trots att deras 
löslighet i själva verket kan graderas från mycket lättlösliga till mycket 
svårlösliga. Budskapet att jonföreningar löser sig lätt i vatten kan sägas bli 
förstärkt av att denna aspekt också behandlas i två bilder med tillhörande 
bildtext (Figur 2), även om bara koksaltkristallen behandlas här. 
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Dessa bilder med bildtext ger också delvis ofullständig information. 
I den första bilden kan man se saltkristaller i en vattendroppe, men i den 
andra bilden syns de inte längre. I bildtexten konstateras: ”På grund av 
det här [att saltet faller sönder i sina byggstenar, joner] kan man inte 
längre se kristallerna.” Men varför man inte kan se joner när man kan se 
salt förklaras inte. Den principiella skillnaden mellan den observerbara 
makronivå (ämnet) och den osynliga mikronivån (byggstenarna) fram-
står därmed inte som viktig kunskap (jämför Figur 4).

I läroboken finns också stoff som enbart behandlas i bild och bildtext 
och därmed kan sägas signalera mindre viktig kunskap. En sådan bild 
med bildtext visar hur jonföreningen natriumklorid kan bildas i labora-
toriemiljö (Figur 6). 

Figur 6. Läroboksillustration av hur natriumklorid kan bildas i labora-
toriemiljö (Oktetten, s. 112).

Bilden ska läsas från vänster till höger och illustrerar en process, vilket 
markeras med en pil i den formel som finns under de fyra föremål som 
avbildats. Längst till vänster syns en liten klump, en bit av ett fast ämne, 
och den kemiska beteckningen Na anger att den illustrerar ämnet natri-
um. Till höger om natriumklumpen syns en tillstängd e-kolv med grön-
färgad vätska, under vilken det står ”Cl2”, vilket markerar att ämnet är 
klor. Den tredje bilden visar en e-kolv, ur vilken det tycks strömma gas. 
Längst till höger finns en betydligt större klump, som verkar delvis ins-
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vept i gas. Under den står det ”2 NaCl”, vilket markerar jonföreningen 
natriumklorid. Ämnesbeteckningarna signalerar att en jonförening kan 
bildas när vissa atomer (t.ex. natriumatomer) träffar vissa andra atomer 
(t.ex. kloratomer). 

Bildtexten under bilden är mycket förvirrande eftersom den anger att 
bilden illustrerar hur natriumklorid bildas ”i naturen”, trots att bilden 
snarare för tankarna till en laboratoriemiljö. Bildtexten är missvisande 
också av andra skäl. Den ger intrycket att natrium förekommer fritt i 
naturen, men så är inte fallet eftersom det oxideras av fritt syre. Hur 
natriumklorid kan bildas på naturlig väg ges det inget svar på, inte heller 
hur andra atomer i naturen plötsligt s.a.s. hittar varandra och blir till joner 
i jonföreningar. Bild och bildtext väcker alltså många frågor. 

Den formel som ingår i bilden är också svårförståelig, särskilt mot 
bakgrund av att den teoretiska modell av jonbindning som beskrivs i 
brödtexten utgår från att enstaka ”atomer” möter varandra medan det i 
detta fall är två ”grundämnen” som möts. Beteckningen ”2Na”, under 
vänstra klumpen kan t.ex. lite missvisande tolkas som att den innehåller 
2 natriumatomer. Siffrorna och deras placering förklaras nämligen inte, 
trots att läroboken inte tidigare presenterat en reaktionsformel av detta 
slag. Det kan tolkas som att reaktionsformler är ett slags överkurs. I rela-
tion till texten i ”trestegsmodellen” (Figur 5) blir den kemiska formeln 
också svårförståelig. Där betecknas nämligen den bildade natriumklo-
riden  som ”NaCl” medan den i denna formel (Figur 6) betecknas som 
”2NaCl”. Hur denna skillnad mellan de två bildernas kemiska formel 
för natriumklorid ska förstås förklaras inte.  

Sammantaget visar analysen att lärobokstexten på många sätt är 
svårtillgänglig. Den rymmer dock vissa tydliga ambitioner att anpassa 
innehållet till eleverna. En sådan anpassning handlar om att det går relativt 
bra att urskilja vad läroboksförfattarna/redaktören ser som viktigt innehåll, 
signalerat t.ex. i mer än ett textslag. Dit hör två budskap. De gäller båda 
mikronivån, nämligen att positiva och negativa joner hålls samman på 
grund av elektrisk attraktion samt att jonföreningar är (lätt)lösliga i vatten 
genom att de faller sönder i joner. Som mindre viktigt innehåll framstår 
däremot formelspråkets beskrivningar av händelser på mikronivå. Vidare 
intar taxonomi en viss framskjuten plats vilket kan tolkas som en ambition 
att hjälpa eleverna skapa översikt och struktur bland den mångfald av 
begrepp som behandlas. Som en anpassning till eleverna kan man också 
tolka den ansats till kontextualisering som ingressen rymmer och som 
också syns i vissa bilder och bildtexter samt i brödtextens avsnitt om 
jonföreningars löslighet i vatten. I samtliga dessa fall handlar det om att 
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koppla naturvetenskapliga begrepp och förklaringar till ämnen (salt och 
socker) och händelser (som att salta soppan) i elevernas vardag. Men 
någon framhävd kontextualisering är det alltså inte fråga om. 

Trots ambitioner att underlätta för och engagera eleverna visar allt-
så analysen att texten är svårtillgänglig. Den verkar ytligt sett logiskt 
strukturerad med till synes tydliga underrubriker, men är vid närmare 
granskning snarare otydlig och ibland till och med vilseledande. Under-
rubrikerna har t.ex. något otydliga samband med huvudrubriken. Och 
trots att kapitlets viktigaste innehåll signaleras i den inledande brödtex-
ten, sker det på ett ofullständigt och delvis förvirrande sätt. Inlednings-
texten ger därför otillräckligt förberedande stöd. Rimliga tolkningar av 
den inledande brödtexten blir inte heller meningsfulla i relation till resten 
av kapitlet. Den kan därmed försvåra förståelsen av den slags över-
gripande struktur som kapitlet syftar till att förmedla. Problematiskt är 
också att ingresstexten inte följs upp, vilket ger signaler om att den är 
onödig att läsa. Till det särskilt svårtillgängliga hör att ny information 
på flera ställen behandlas som känd, att flertydiga begrepp behandlas 
som entydiga och att mikro- och makronivå inte urskiljs i relation till 
begrepp, modeller och observationer. Att begrepp och samband reds ut 
ofullständigt utan att detta kommenteras kan försvåra för läsaren att inta 
en reflekterande hållning. Det resultatet ligger i linje med Hoff (2000) 
som visat att läroböcker ofta inte ger grund för en reflekterande läsning. 

Problematiskt är också det faktum att kemiska beteckningar och reak-
tionsformler presenteras utan en förklaringar som hjälper läsaren att 
tolka och förstå dessa i relation till de modeller de representerar. Denna 
avsaknad bidrar till att bild och tillhörande bildtext, eller olika bildtexter, 
ibland till synes står i konflikt med varandra. 

En konsekvens av allt detta är att lärobokstexten till stora delar inte 
förmår att korrekt förklara grundläggande begrepp, och framförallt sam-
banden mellan dem. Den blir på så sätt ett tydligt exempel på hur valet att 
förenkla (t.ex. ett begrepps komplexitet eller förklaringen av en process) 
sker på bekostnad av begripligheten. Å andra sidan kan man se det som 
att analysen visar hur komplex kemins begreppsstruktur är, och hur svårt 
det är att göra den rättvisa inom rimliga begränsningar.

3. Klassrumsverksamheten
I klassrummet inleds lektionen med att läraren går igenom de uppgifter 
till kapitel 2 som elevernas haft i läxa. Därefter övergår han till att be-
handla stoff som anknyter till bokens tredje kapitel genom att introducera 
en laboration. 
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3.1. En laboration introduceras och genomförs 

Läraren använder inte ordet ”laboration” explicit men av introduktionen 
framgår att klassen ska ”göra ett arbete” och att eleverna bl.a. behöver 
provrörsställ och provrör. De behöver också ett häfte där observationer 
och resultat ska antecknas, vilket kan knytas till påpekandet att labora-
tionen inte är tagen ur den arbetsbok som hör till läroboken50 (och som 
eleverna annars kunde ha skrivit i). Rubriken ska vara ”Arbete med 
joner”, vilket läraren skriver högst upp på tavlan. Rubriken är ganska 
vag och någon hypotes för arbetet diskuteras inte. Läraren anger muntligt 
vilken utrustning som ska användas och hur arbetsgången ska se ut, vilket 
framgår av transkriptionen nedan:51 

Fred: så .. då får det räcka med det där .. men vi ska 
bygga lite grund för ett arbete som vi ska göra .. 
det här är igen en sån här sak som inte finns i den 
här arbetsboken så att det här är plockat lite från 
en gammal modell .. och ni behöver ett häfte för att 
ni ska anteckna vad ni iakttar så ska ni anteckna 
ett litet resultat .. skriv ”arbete med joner” som 
rubrik så syns det vad ni har gjort sedan om ni 
söker upp det ((skriver)) .. ni kommer att behöva ett 
provrörsställ med provrör .. ni behöver vatten i en 
bägare .. och sen är det bra att ha en pappershandduk 
med också där .. ni kommer att få ämnena så att vi 
delar ut dem .. så att vi gå framifrån och bakåt .. 
så gör ni arbetet lite mer enklare med den metoden 

(Freds lektion 7, ht 2007) 

De första anvisningarna ges som sagt muntligt, men läraren kompletterar 
med skrift och bild tavlan, när han fortsätter instruktionen: 

Fred: vi gör två lösningar ((skriver Gör två lösningar)) 
.. då kan jag rita ett provrör ((ritar)) . och ett 
provrör en bit ifrån ((ritar)).. här skriver ni 
”silvernitrat i vatten” ((skriver)).. här skriver 
ni ”natriumklorid i vatten” .. en sån där liten figur 
.. ni ska själva göra lösningarna genom att jag ska 
skicka runt så att säga /…/ jag skickar runt till 
varje bord koksalt .. så att under tiden som  silv-

50  Lite vagt framgår alltså att läraren inte anser arbetsbokens laborationsför- Lite vagt framgår alltså att läraren inte anser arbetsbokens laborationsför-
slag tillräckliga eller adekvata och att det inte är första gången arbetsboken väljs bort. 
Någon öppen kritik mot arbetsboken förmedlas dock inte. 
51  För transkriptionsnyckel se introduktionskapitlet. 
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ernitratlösningen startar och går framåt i raderna 
.. så kan ni ju göra koksaltlösningen när jag säger 
till /…/ ni har alltså när ni börjar .. så har ni 
två provrör ((går fram till tavlan och pekar)) .. 
ni ska sen slå ihop dessa provrör ((ritar på tav-
lan)).. ni kan ta och hälla ur det ena i det andra 
.. ni behöver inte använda ett tredje .. men de ska 
blandas . när ni har gjort de här lösningarna .. 
och då bör ni ju ha så mycket i provrören att det 
inte blir fullt . när ni slår dem i . samma provrör 
.. och så ska ni skriva 

 ”Vad ser jag” ((skriver på tavlan)).. och det ni ska 
förklara med ord och skriva ner .. det är de här 
två utgångslösningarnas egenskaper .. hur de ser 
ut . förklara först .. när ni skriver får ni fylla 
i . förklara först här under ((pekar)) .. hur den 
här ser ut .. och här under ((pekar)). hur den här 
ser ut .. sen . när ni slår ihop dem . så skriver 
ni upp . vad ser ni då .. och då har ni utfört ett 
arbete som visar lite grann på . ja . faktiskt . 
joner . men det återkommer vi till om en stund ..kör 
. samla ihop er utrustning

(Freds lektion 7, ht 2007)

På tavlan ritar läraren två provrör bredvid varandra, vilka markeras som 
till en tredjedel fyllda med vätska. Från dessa provrör går två pilar till ett 
gemensamt tredje provrör, till två tredjedelar fyllt med vätska. Bilderna 
kompletteras med skrift. Ovanför de två provrören skrivs: ”Gör två lös-
ningar.” Bredvid vänstra röret skrivs ”silvernitrat i vatten”, och bredvid 
det högra ”Natriumklorid i vatten”. Bredvid det tredje undre provröret 
skrivs: ”Vad ser jag”. De muntliga anvisningar om att varje provrör ska 
observeras följs dock inte upp i taveltexten, där enbart det tredje röret 
framstår som viktigt att observera (Figur 7). Eleverna kopierar tavlans 
bild och skrift i sina häften. 

Av transkriptionen ovan framgår också att läraren skriver natrium-
klorid på tavlan men talar om koksalt. Precis som i läroboken förutsätts 
eleverna känna till eller kunna implicera att beteckningarna är ett slags 
synonymer. Läraren använder alltså beteckningen koksalt utan att i övrigt 
knyta an till vardagen. Efter att eleverna påbörjat arbete ges komplet-
terande anvisningar, bl.a. om att det bara behövs små mängder av ämnen, 
särskilt av det dyra ämnet silvernitrat. I samband med detta framgår att 
ämnena i burkarna har kristallin form, men hur kristallerna bildats eller 
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vad de består av utvecklas inte. Det görs heller ingen jämförelse med 
lärobokens beskrivning av kristallisering eller av kristallupplösning. 

Figur 7. Laborationsinstruktion på tavlan

Fred: hörrni .. silvernitrat är rätt dyrt .. så de här 
små små små mängderna som vi har då .. när man köper 
de här köper man typ . tjugo gram . och så .. får 
man väl hosta upp en massa euro för det .. när ni 
sätter silvernitrat så . och gör en lösning .. så 
ta bara några kristaller . bara några .. det blir 
ändå en väldigt bra lösning .. man behöver inte så 
mycket . så . ni sätter alltså lite vatten i ett 
provrör . och så sätter ni dit lite silvernitrat . 
och så skickar ni silvernitratet till nästa bord . 
så kan jag ta in den [xxx] . under tiden då . så 
kan ni ju faktiskt göra en liten . om ni väntar på 
silvernitraten . så kan ni göra en liten saltlös-
ning i det ena . alltså natriumklorid . det som jag 
delade ut .. ska ju göra två provrör 

(Freds lektion 7, ht 2007) 
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Eleverna påbörjar laborationen med att först fylla kranvatten i två provrör. 
Sedan släpper de ner en liten mängd kristaller av ämnena i varje rör och 
skakar dem. Bara enstaka elever antecknar vad de kan se för resultat av 
detta. Flertalet går direkt vidare och häller ihop innehållet från de två 
rören. De skakar om och studerar innehållet. Sedan skriver de svar på 
den skriftliga frågan i sina häften. 

3.2. Uppföljning av laborationen

Läraren följer upp resultaten. Det fastställs att lösningen i de första rören 
blev lite grumlig, särskilt i röret med silvernitrat. Läraren säger sig veta 
förklaringen till detta (vilken är att de använt kranvatten som innehåller 
små mängder kloridjoner som reagerar med silvernitrat). Men förklar-
ingen ges inte. Oavsett orsaken till detta, kan eleverna sägas få signaler 
om att det bara är de aspekter läraren valt ut som är viktiga för eleverna 
att förstå. Läraren går vidare genom att be eleverna beskriva resultatet 
i det tredje provröret, där vätskorna hällts samman. Eleverna ger svar 
av typen att det blev vitt eller att det liknade mjölk. Läraren för in den 
kemiska beteckningen ”fällning”. Fällningen lyfts fram som bevis på att 
det har skett en kemisk reaktion, ord som också skrivs på tavlan. 

Den fråga som nu aktualiseras gäller vad fällningen består av. Läraren 
pekar på röret med silvernitrat och frågar vilka joner som kan finnas 
där och får det väntade svaret silver (eftersom eleverna ännu inte stött 
på komplexa joner). Planschen med det periodiska systemet dras ned, 
och man konstaterar att silverjoner har laddningen (ett)-plus. Från röret 
med natriumklorid gäller det så för eleverna att hitta en jon som passar 
ihop med silverjonen, och på så sätt kommer man fram till att det bildats 
silverklorid. Läraren kan här, genom frågor och svar, sägas demonstrera 
hur eleverna ska tänka. Men då det inte påpekats att man utgått från redan 
färdiga jonföreningar, förklaras inte varför silverjonerna och kloridjon-
erna så att säga överger sin partner i de ursprungliga jonföreningarna för 
att ingå i en ny förening, eller vad som händer med de resterande jonerna 
(nitratjonerna och natriumjonerna) i de ursprungliga lösningarna. Det 
beror troligen på att förklaringarna kräver kemikunskaper, som läraren 
bedömer alltför avancerade. Men det faktum att problemen inte kom-
menteras uppmuntrar inte till reflektion. 

Läraren framhåller att den nya jonföreningen är olöslig i vatten. 
Men det jämförs inte med de ursprungliga lösningarna och det görs 
inga hänvisningar till bokens behandling av salters löslighet. Att andra 
jonföreningar kan vara lättlösliga i vatten tas alltså närmast för given. 
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Den kunskap som lyfts fram som viktig är därmed enbart specifik, näm-
ligen att silverklorid är en jonförening som är ”olöslig” i vatten. Den 
mer generella kunskapen om att salter kan vara mer eller mindre lösliga 
i vatten förblir implicit. 

Laborationen avslutas med att läraren skriver upp den aktuella reak-
tionsformeln på tavlan. Till skillnad från lärobokens reaktionsformel är 
denna lätt att följa utifrån den gjorda laborationen, eftersom reaktanterna 
reagerar i ett 1:1-förhållande. Reaktionsformeln blir därmed ”automa-
tiskt” balanserad:

Fred: silverjoner träffar kloridjoner /../ ”en jonförening 
bildas” ((skriver)) .. om man skriver föreningen så 
.. att detta som plusladdningen och minusladdningen 
tar ut varandra . när man har en av vardera .. så 
skriver vi ”AgCl” ((skriver))

(Freds lektion 7, ht 2007)

Vid ett lite senare tillfälle skriver läraren upp fler reaktionsformler och 
förklarar hur formelspråket är uppbyggt också utifrån mer komplicerade 
sådana. Till skillnad från i läroboken förklaras formelspråket och detta 
signaleras också som viktig kunskap. Men att ämnet silverklorid är ett sys-
tem av många silver- och kloridjoner regelbundet ordnade i ett kristallint 
mönster framgår inte (jfr läroboken). Därför blir det inte heller tydligt 
vad den kemiska formeln ”AgCl” egentligen står för. En rimlig tolk-
ning av den reaktionsformel som läraren formulerar är att formeln står 
för en oladdad och avgränsad enhet, en slags ”AgCl-molekyl”, snarare 
än en jonkristall. 

Sammantaget signaleras som viktigt innehåll, utöver själva formel-
skrivandet, hur ett specifikt ämne, silverklorid kan bildas och att silver-
kloridfällningen är en fast och olöslig jonförening. Som viktigt framstår 
också att eleverna kan hantera laboratorieutrustning och att de kan utföra 
en laboration enligt muntliga instruktioner med multimodalt stöd. De 
förväntas också kunna svara på ledfrågor i ett resonemang, som kan 
vara tänkta att belysa strategiskt tänkande när det gäller att förklara 
ett observerat fenomen (se vidare kapitel 2). Som mindre efterfrågade 
kunskaper framstår att sätta innehållet i relation till vardagen eller mer 
övergripande sammanhang och att läsa och skriva naturvetenskapliga 
texter (och reflektera över dem).
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4. Förhållandet mellan lärobok och undervisning 
Som framgått inleder läraren nytt stoff genom att låta eleverna göra en 
laboration. Den får titeln ”Arbete med joner” och anknyter alltså tydligt 
till ämnesområdet ”atomer och joner” som de förut behandlat. Läraren 
har tidigare ritat atomer på tavlan och illustrerat hur de blir till joner, på 
ungefär samma sätt som det beskrivs i lärobokens andra kapitel. Eleverna 
har även rent fysiskt fått föreställa litium- och flouratomer som ”träffar 
varandra” och blir joner genom att avge respektive motta elektroner. 
När det gäller kemi på mikronivå, som i det här fallet rör modellen av 
hur atomer blir till joner, verkar det alltså råda en samsyn mellan läraren 
och läroboken om att det innehållet är viktigt. Däremot tycks det råda 
delade meningar om vikten av att veta och förstå att jonerna ordnar sig 
i ett regelbundet kristallint mönster. Läraren nämner överhuvudtaget 
inte att jonerna bildar en kristall, och förmedlar snarare en bild av olad-
dade AgCl-molekyler än av ordnade kristallstrukturer. Hur den kemiska 
formeln kan förstås i relation till ämnets uppbyggnad blir därmed inte 
aktuellt att problematisera. Lärarens val att inte behandla den kristallina 
uppbyggnaden kan förstås i relation till den tyngd som läggs på formel-
skrivande i klassrummet; man behöver inte känna till silverkloridens 
uppbyggnad för att kunna skriva en korrekt reaktionsformel. Boken gör 
däremot ett försök att illustrera hur jonkristallen bildas i både ord och 
bild, men avstår från att explicit relatera den kemiska formeln (NaCl) 
till ämnets kristallina uppbyggnad. 

Synen på formelspråkets roll i relation till innehållet tycks också skilja 
sig åt. I läroboken har reaktionsformler en undanskymd plats med ka-
raktären av ett förgivettagande, medan de ges ganska stort utrymme i 
klassrumsverksamheten.

En annan skillnad mellan läroboken och klassrumsaktiviteterna gäller 
valet av vilken reaktionskategori som på både makro- och mikronivå 
ska illustrera bildandet av en jonförening. I läroboken visas bild på hur 
grundämnena natrium och klor kan reagera och bilda jonföreningen natri-
umklorid. Denna reaktion beskrivs och illustreras också på atomnivå. 

I klassrummet däremot illustreras hur en jonförening kan bildas 
genom att olika slags joner träffas (silverjoner träffar kloridjoner) och 
bildar en fällning. Hur detta sätt att bilda en jonförening skiljer sig från 
den typ av reaktion som exemplifieras i boken, att atomer av olika slag 
träffas och bildar en jonförening, lyfts inte fram. Det sägs inte i klartext 
att utgångsämnena natriumklorid och silvernitrat redan är jonförening-
ar. I stället talas mer generellt om ”ämnen”. Därmed problematiseras 
inte varför det faktiskt sker en reaktion. Då det heller inte ställts någon 
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hypotes om vad som skulle kunna hända om vattenlösningar av dessa 
ämnen träffar varandra framställs reaktionen som given, trots att den 
enligt de fakta eleverna har att utgå från måste ses som oförutsägbar. 
Att reaktionen dock inte är intuitiv till sin karaktär framgår av att lära-
ren framhåller att det bildats en olöslig förening. Det implicerar att det 
finns lösliga, men vilka de kan vara görs inte tydligt. Det första steget 
i laborationen, när de ursprungliga jonföreningarna sätts i vatten, pas-
serar nämligen ganska obemärkt förbi. Det görs heller ingen hänvisning 
till lärobokens text och bild av hur natriumklorid löses i vatten, trots att 
just detta ämne faktiskt används vid laborationen. I det här fallet kan de 
processer lektionen illustrerar sägas ligga på en mer svårförklarad nivå 
än dem läroboken förmedlar. Välvilligt kan det ses som att lärobokstext 
och lektionsinnehåll kompletterar varandra, men att så sker kommenteras 
inte i klassrummet. 

Innehållet i laborationen anknyter alltså bara delvis till det tredje 
kapitlets avsnitt om jonföreningar, och läraren refererar inte till boken, 
varken före eller efter laborationen. Vissa oklarheter i både lärobok och 
laboration förblir därmed höljda i dunkel för eleverna eftersom läraren 
inte relaterar deras respektive, och delvis olika, innehåll till varandra 
som t.ex. hur en jonförenings kristallina form, som visas i bild och skrift 
i läroboken, kan förstås i relation till laborationens fällning. 

Val av lärprocess skiljer sig också åt mellan lärobok och lärare. 
Genom att läraren utgår från att joner kan bilda en förening kan läran-
det sägas vara induktiv. Först introduceras alltså en underliggande 
kategori, jonbindning, och därefter en annan underliggande kategori, 
elektronparsbindning/kovalent bindning. Först därefter presenteras hela 
taxonomin. I läroboken är lärprocessen däremot den motsatta. Först ges 
den överordnade termen och därefter de underordnade termerna. Att in-
gångarna är olika kan verka förvirrande för de elever som eventuellt vill 
söka ett successivt stöd i läroboken, men den olägenheten hade kunnat 
minskas om läraren kommenterat skillnaderna i uppläggning. En annan 
skillnad är att läraren inte använder eller förklarar begreppet byggsten, 
som används vid ett flertal tillfällen i bokens inledande brödtext där 
taxonomin presenteras. Eleverna ges därmed ingen hjälp att nysta i de 
tolkningsmöjligheter som texten rymmer, och som bottnar i oklarheter 
kring begreppet byggsten.

Ytterligare en skillnad mellan lärobok och undervisning rör kontex-
tualisering. Ingresstexten om skillnad mellan koksalt och socker kom-
menteras t.ex. inte under denna lektion. Men det ska nog inte tolkas som 
att läraren ser skillnaden som oviktig eller vill undvika kontextualisering, 
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utan har sannolikt sin grund i uppläggningens induktiva struktur, där 
jonbindningar behandlas innan några jämförelser med molekylfören-
ingar görs. Under en senare lektion jämförs nämligen just socker- och 
saltlösningars förmåga att leda elektrisk ström. Men läraren tar heller inte 
upp lärobokens vardagsnära exempel på elektrisk attraktion mellan hår 
och kam eller hur koksalt blir osynligt en i soppa. Det kan tänkas spegla 
en uppfattning att vardagsanknytningen kan skymma viktigare stoff, som 
t.ex. modellen för jonbindning eller kemiska formler. Det antyds i varje 
fall under en intervju om ett läroboksavsnitt med vardagsanknytningar 
som han ombetts kommentera: 

Fred: visst är det intressant att liksom späda på och låta 
fint, att börja liksom ”många av färgerna i växter 
fungerar antingen som syror eller som baser” /.../ 
och så vidare, det liksom är, visst är det fint att 
man har hela den här storyn, men ibland vill det 
liksom bli lite för mycket story och det betyder i 
princip att det är det som gör att de har svårt att 
hitta den här viktiga grejen /.../

Sammantaget förhåller sig alltså läraren ganska fritt till läroboken (och 
också till arbetsboken), något som tycks vanligt bland erfarna lärare 
(Menke & Davey, 1994). Den friheten vill säkert många lärare värna 
om. Men den kan också leda till ett dilemma, om läroboken, som i det 
här fallet, har brister som gör att den mer eller mindre kräver ett muntligt 
expertstöd för att bli begriplig. Eleverna är därmed hänvisade till att på 
egen hand hantera svårigheter i texten, som att metaspråkliga vägvisare 
ibland saknas, att ingresstexten väcker förväntan, som inte riktigt infrias 
och att en del stoff behandlas som känt trots att det är nytt. Än svårare för 
dem kan vara att begreppsliga relationer är svåra att uttolka, att makro- 
och mikronivå blandas eller inte relateras till varandra, att förklaringar 
inte alltid ges och att vissa fakta senare kan visa sig felaktiga. Även om 
det av pedagogiska skäl inte alltid ter sig nödvändigt att på djupet för-
klara de mer komplicerade sammanhangen skulle eleverna vinna på att 
få veta när sammanhangen kan förstås utifrån deras baskunskaper och 
när de faktiskt inte kan det. Sådana metaspråkliga kommentarer saknas 
inte bara i lärobokstexten utan också i klassrumssamtalet. 

Dessutom är det bara till viss del överensstämmelse mellan vad bo-
ken och läraren signalerar som viktigt, vilket kan göra det svårt för 
eleverna att avgöra vilken vikt som ska fästas vid olika innehåll och 
textslag. Inför sådana svårigheter kan många elever tänkas undvika att 
läsa lärobokstexten, eller så använder de den endast för sökläsning – för 
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att känna igen det stoff som behandlats i klassrummet eller för att hitta 
svar på hemuppgifter. Texten utnyttjas då inte till att utveckla adekvata 
lässtrategier eller för enkulturering i naturvetenskapligt skriftbruk. Det 
verkar därför behövas metasamtal även om hur texten är uppbyggd och 
om den naturvetenskapliga textens kännetecken och förutsättningar. 
Sådana samtal borde på sikt underlätta för eleverna att utveckla förmåga 
att resonera och reflektera kring naturvetenskapliga texter de läst eller 
själva kan tänkas producera. Men då krävs inte bara att lärare är positiva 
till att explicit hjälpa eleverna att tillägna sig naturvetenskaplig diskurs 
utan att de också kan bygga upp strategier för detta (Yore, 1991), kanske 
i linje med den ämnesöverskridande undervisning som börjat få vidare 
spridning (se t.ex. Fang & Schleppegrell, 2008). 
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Kapitel 5                                                  
Vilket kemikunnande efterfrågas och görs 

tillgängligt för eleverna? – Frågor, svar 
och feedback i kemiklassrummet

Viveca Lindberg och Ragnhild Löfgren

1. Inledning 
I det här forskningsprojektet har vi särskilt uppmärksammat lärares 
bedömningsarbete i klassrummet. Vi kommer i det följande att fokusera 
den aspekt av lärares bedömningsarbete som är relaterad till klassrums-
kommunikationen genom att identifiera fråga-svarsmönster under en 
undervisningssekvens. Det vi särskilt studerar är frågornas och svarens 
form och innehåll, samt lärarens feedback till eleverna för att spegla 
aspekter av (eventuell) formativ bedömning i ett kemiklassrum. Det vi 
avser att kunna bidra med kunskap om är vad som blir möjligt för elev-
erna att lära och vilka kunskapsformer som stöds i klassrumsarbetet. 

Vi börjar kapitlet med en introduktion till begreppen formativ bedömn-
ing och feedback. Sedan följer ett avsnitt om skolämnen som kunskap-
spraktiker i skolan. Efter det följer det som är kapitlets huvudinnehåll 
– ett preciserat syfte, en presentation av hur vi gått tillväga metodiskt i 
analysarbetet och därefter följer resultat och diskussion.

1.1 Formativ bedömning

Internationellt sett har pedagogisk bedömning blivit ett växande kunskaps-
fält sedan slutet av 1980-talet. Inom detta fält är variationen i kunskaps-
intressen stor – från internationella och nationella mätningar till klass-
rumsbedömning – och de teoretiska perspektiven många. En fråga som 
under de senaste tio åren fått särskild uppmärksamhet är bedömning för 
lärande, d.v.s. bedömningens formativa funktion. Den forskningsöversikt 
som Black och Wiliam publicerade (1998a) och det efterföljande utveck-
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lingsarbete med lärare på ett flertal skolor som den ledde till (Black, Har-
rison, Lee, Marshall & Wiliam, 2004; Black & Wiliam, 1998b; Wiliam, 
Lee, Harrison & Black, 2004) har internationellt rönt stort intresse.

Utifrån ett svenskt perspektiv kan man se att intresse för frågor relat-
erade till pedagogisk bedömning ökar i forskningen under tidigt 2000-tal. 
Intresset är stort för betyg som resultat av bedömningar – lärares betyg, 
nationella prov och internationella kunskapsmätningar (PISA, TIMSS, 
PIRLS). Även om intresset för betyg som resultatmått har ökat mar-
kant i svensk forskning är dock intresset för lärares bedömningsarbete 
(klassrumsbedömning och användningen av styrdokument som grund för 
betygssättning) fortfarande marginellt. Motsvarande gäller även forsk-
ning publicerad i internationella veteskapliga tidskrifter om bedömning 
i nordiska skolor (Forsberg & Lindberg, 2010). 

I forskningsöversikten av Black och Wiliam (1998a) konstaterades 
bl.a. att de studier som designats för att förstärka den feedback eleverna 
fick, på ett avgörande sätt bidrog till elevernas lärande. Vidare konsta-
terades att ”the quality of the feedback provided is a key feature in any 
procedure for formative assessment” (s. 36). Även Hattie och Timperley 
(2007) kommer till motsvarande resultat i sin forskningsöversikt. De 
jämför effekterna av feedback från olika studier 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 
bedömning 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 inef-
ficiency of trial-and-error learning. […] Feedback is a key element in formative 
assessment, and is usually defined in terms of information about how success-
fully 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 success or high quality can 
be recognized and reinforced, and unsatisfactory aspects modified or improved.

Utifrån internationell forskning om formativ bedömning har vi kon-
staterat att särkilt tre aspekter av formativ bedömning är relaterad till 
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klassrumskommunikationen: lärares frågor till eleverna, vilka slags svar 
frågorna ställer krav på och den feedback de ger på elevernas svar. Paul 
Black och hans kolleger vid Kings College i London hör till dem som 
ägnat uppmärksamhet åt alla tre aspekterna. Frågornas karaktär bidrar 
till vilken typ av klassrumskommunikation som etableras mellan lärare 
och elever – och därmed till vilka förutsättningar för lärande som elev-
erna erbjuds. Genom att granska vilka typer av frågor lärare ställer till 
eleverna kan man få ett slags bild av vad som krävs av eleverna. Black 
(1998) konstaterar att endast en liten del av de frågor lärare ställer kräver 
mer än ett eller två ord av eleverna som svar. Den här typen av frågor 
beskrivs som slutna i den meningen att det finns ett svar till dem som 
är rätt (s.k. facitlogik – jfr Carlgren & Hörnqvist, 1999). De svar som 
förväntas bygger på att eleverna memorerat fakta (s.k. låg kognitiv nivå). 
Öppna frågor, där svaret inte var på förhand givet, och framför allt frågor 
som innebar att eleverna skulle pröva sitt tänkande (s.k. hög kognitiv 
nivå) var ovanliga. Frågornas karaktär har således betydelse för vad slags 
elevsvar de inbjuder till och därmed också för vilka signaler eleverna får 
om vad de förväntas lära sig – vilka kunskapsformer som uppmuntras 
(Carlgren, 1992/2002, 2009). Vidare konstaterade Black att få lärare 
hade planerat klassrumssamtalen i förväg och att det var ovanligt att 
klassrumssamtalen genomfördes så att de bidrog till elevers lärande. 

Flera forskare har intresserat sig för vad som karakteriserar feedback 
från lärare som har möjlighet att utveckla elevers lärande. Black m.fl. 
(2004, s. 14) säger att feedback bör kunna “identify what has been done 
well and what still needs improvement and give guidance on how to 
make that improvement” – annorlunda uttryckt är kravet på god feed-
back att den “moves learners forward” (Black & Wiliam, 2009, s. 8). 
Hattie och Timperley (2007) framhåller att god feedback ska kunna 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 Hattie och Timperley att 
den ska säga något om hur väl eleven förstått uppgiften (task perform-
ance), elevens förståelse av hur uppgiften ska göras (processen), elevens 
metakognition/självvärdering och reglering av sina handlingar och om 
eleven själv. Wiggins (1998) framhåller att det inte räcker med feedback, 
som han menar handlar om att beskriva för eleven vad han/hon gjort, 
beskriva uppgiften (förväntningarna på vad eleven skulle ha gjort) och 
att beskriva skillnaden mellan dessa. Utöver feedback behöver eleven 
också få veta hur han/hon ska gå vidare för att komma till ett resultat 
som är rimligt i förhållande till uppgiften, detta kallar Wiggins för feed 
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forward. Han bidrar därmed till att tydliggöra att feedback som kan 
förändra elevens kunnande består av två led – bakåtsyftande analys och 
framåtsyftande vägledning.

Formativ bedömning omfattar enligt Black och Wiliam (2009) inte en-
bart av lärarens frågor och feedback till eleverna. I den teori om formativ 
bedömning de håller på att utveckla, konstaterar de att de element som 
ingår i formativ bedömning är följande (s. 8):

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. Punkt 2 handlar om vilka frågor som är viktiga 
att ställa i klassrummet – behovet av 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. Punkterna 4 och 5 handlar om att ge eleverna 
redskap för att bedöma sina kamraters och sin egen kunskapsutveckling 
– att skapa förutsättningar för samarbete elever emellan där eleverna kan 
utgöra resurser för varandra, och därigenom kan bli ”ägare” av sin egen 
kunskapsutveckling.

1.2. Kunskap och kunskapande i skolan – skolämnen som 
kunskapspraktiker

I Sverige har frågan om kunskap kommit att utgöra fokus för diskussionen 
om skolan på ett särskilt sätt i och med implementeringen av 1990-talets 
läroplan, Lpo-94. I arbetet med den fick Ingrid Carlgren i uppdrag att 
skriva ett kapitel i Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning 
(SOU 1992:94). I detta kapitel (här återgivet ur särtrycket Bildning och 
kunskap) introduceras fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet. De olika formerna samspelar med varandra och utgör 
varandras förutsättningar. Dessa fyra former uttömmer naturligtvis inte 
kunskapens alla dimensioner. Syftet är att utvidga kunskapsbegreppet 
och att motverka en ensidig betoning av den ena eller andra kunskaps-
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formen framför andra (Carlgren, 1994/2002, s. 31). Fakta exemplifieras 
med ”information, regler och konventioner” (s. 32) och som den kun-
skapsform som låter sig mätas i termer av mer eller mindre och i den 
meningen kvantifierbar. Förståelse beskrivs som en kvalitativ dimension 
av kunskap genom att det inte handlar om mer eller mindre utan om att 
förstå på kvalitativt skilda sätt. Förståelse som kunskapsform beskrivs 
också som språkligt buren, den som förstår har tillgång till det kollektiva 
språkbruket inom ett ämnesområde och därmed även en referensram för 
förståelsen. I den meningen kan man säga att fakta och förståelse är öm-
sesidigt relaterade till varandra. Ömsesidigheten är en central aspekt av 
detta sätt att skriva om förståelse – förståelsen kan vara omedelbar och/
eller intuitiv utan att en person har tillgång till fakta om det fenomen hon 
förstår, men även personer som saknar erfarenhet av fenomenet i fråga 
kan utveckla förståelse genom fakta. Med hjälp av fakta kan den som har 
erfarit fenomenet och ”omedelbart förstått” utveckla en mer kvalificerad 
förståelse. Detsamma gäller också den som närmar sig fenomenet via 
fakta: genom att arbeta med och använda sig av fakta kan personen så 
småningom utveckla en mer kvalificerad förståelse. I det här samman-
hanget handlar ”mer kvalificerad” förståelse om att förståelsen är rimlig 
utifrån ett specifikt kollektiv, t.ex. kemi i skolsammanhang. Förståelse 
beskrivs som ”teoretisk” medan den tredje kunskapsformen, färdighet, 
beskrivs som ”praktisk”. I texten betonas dock att det inte är enkelt 
att separera dessa kunskapsformer eftersom också förståelse förutsätter 
aspekter av färdigheter (jfr Moxey, 1994) liksom färdighet förutsätter 
kognitiva aspekter. Omdömet uppstår som en konsekvens av en komplex 
relation mellan fakta, förståelse och färdigheter. Genomgående i Carl-
grens text betonas relationen mellan de olika kunskapsformerna, vilket 
inte nog kan betonas eftersom just detta har visat sig vara ett vanligt miss-
förstånd. Den fjärde kunskapsformen, slutligen – förtrogenhet – handlar 
om att man, ”Med utgångspunkt från en repertoar av exempel, kan […] 
använda tidigare erfarenheter i nya situationer” (Carlgren, 1994/2002, s. 
33). Utöver det att alla de fyra exemplen på kunskapsformer är relaterade 
till varandra – inte kan ses som skilda från varandra – betonas även att 
de inte är hierarkiska. Man kan således inte säga att en kunskapsform 
utvecklas först, medan andra utvecklas senare och förutsätter en eller 
flera av de andra kunskapsformerna. 

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) och vad som kvalificerar som kunskap och kunnande 
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inom kemi. Hur den naturvetenskapliga karaktären gestaltas kan således 
förstås som ett resultat av ett i detta fall specifikt kemikunnande och former 
för kunskapande. ”Skolämnen kan inte enbart ses som omfattande olika 
kunskapsformer utan också former för kunskapande” (Carlgren, s. 34).

I relation till sådana aspekter av och uppfattningar om kunskap och 
kunnande får även klassrumskommunikationen en särskild betydelse. 
Det är inom ramen för en sådan tanketradition våra frågor om formativ 
bedömning, frågor och feedback i klassrummet ska förstås. En av de 
forskare som intresserat sig för den här typen av frågor i förhållande 
till bedömning är Tittle (1994, jfr även Tittle, Hecht & Moore, 1993). 
Hon och hennes medarbetare pekar på behovet av en epistemologi och 
med denna sammankopplade teorier, t.ex. om lärande i allmänhet, och 
av specifika epistemologier relevanta för olika ämnesinnehåll. Hennes 
argument för detta bygger på att kunskapens – och den därmed sam-
manhängande metakognitionens – natur, skiljer sig mellan olika ämnen. 
Som exempel nämner hon att vad som kvalificerar som ett samtal om 
estetiska upplevelser av dikter skiljer sig från vad som kvalificerar som 
ett samtal om fysik. Vilket kunskapsområde det handlar om får således 
konsekvenser för vad som karakteriserar bedömning – Tittle pekar på 
praktikbegreppets betydelse för vad och hur bedömningar går till i olika 
sammanhang. I den svenska diskussionen om kunskap i skolan har de 
förmågor och förhållningssätt som anges i läroplanen och i kursplan-
erna ofta hanterats som om vore de generella förmågor (t.ex. samar-
betsförmåga, problemlösningsförmåga). Mot detta argumenterar t.ex. 
Carlgren och Marton (2000) och pekar på att varje ämne rymmer en rad 
specifika förmågor – t.ex. kunna tolka symboler, räkna med procent, vara 
historiskt medveten, kunna identifiera skillnader mellan aviga och räta 
maskor, använda sannolikheter i ett resonemang, kunna läsa och förstå 
artiklar baserade på naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskap-
liga resonemang etc. Wiliam och Leahy (2007) menar att undervisning 
i naturvetenskap och matematik karakteriseras av mycket specifika mål 
där ”regulation of learning will be relatively tight” (s. 35). Genom att 
ställa slutna frågor som fokuserar på vanliga missförstånd eller alter-
nativa sätt att resonera så kan läraren fånga upp elever, korrigera eller 
omformulera deras svar så det svarar mot ett vedertaget naturvetenskap-
ligt resonemang. Även Wynne Harlen menar att man behöver fånga upp 
elevers resonemang kring olika naturvetenskapliga fenomen för att få en 
bild av hur deras förståelse ser ut. Skillnaden mellan kemiska fenomen 
som smältning och upplösning är ofta svåra och genom att ställa mer 
öppna frågor och be elever om olika exempel kan läraren få indikationer 
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på elevers tänkande och förståelse (Harlen, 2007, s. 120). En slutsats 
av detta resonemang blir att istället för att enbart resonera om öppna 
eller slutna frågor peka på vilka öppna frågor som det kan vara bra 
att komplettera med om enbart slutna frågor inte är nog för att skapa 
förutsättningar till det kemikunnande som målen uttrycker. Vi behöver 
således kunskap om relationen mellan vad som sker i skolverksamheten 
och elevernas lärande av de specifika förmågor som eftersträvas. Hur 
bidrar den bedömning som lärare gör i klassrumskommunikationen till 
att forma elevers kunnande, specifikt i relation till skolämnet kemi? Vad 
karakteriserar de frågor som ställs – och vilka slags svar accepteras?

2. Syfte
Det övergripande syftet för den här artikeln är dels att identifiera frågor 
och svarsmönster under två kemilektioner, dels att beskriva hur dessa 
frågor kan användas för att spegla aspekter av formativ bedömning i 
klassrummet utifrån det kemiinnehåll och kemikunnande som lyfts fram. 
Vi avser således att knyta samman frågor om formativ bedömning med 
frågor om kemikunnande.

• Vilket kemiskt kunskapsinnehåll fokuseras i lärarens frågor till eleverna?
• Vilket kemikunnande efterfrågas i lärarens frågor till eleverna?
• Hur förväntas eleverna presentera sitt kunnande?
• Vilka typer av feedback ger läraren på elevernas svar?

Vidare har vi ett metodiskt syfte, nämligen att utveckla och pröva de red-
skap för analys som formativ bedömning å den ena sidan och kunskaps-
former å den andra bidrar med på en avgränsad del av datamaterialet för 
att sedan justera det och använda det för analys av hela materialet. Det 
metodiska analysarbetet är således också ett av resultaten i rapporten som 
vi kommer att använda i arbetet med analys av de övriga lektionerna.

3. Metod
Utgångspunkten för vårt metodiska arbete har varit den internationella 
forskning som fokuserat formativ bedömning och specifikt klassrumsin-
teraktionen. Samtidigt har vi förhållit oss försiktigt tveksamma till den 
rätt kategoriska tolkningen av öppna och slutna frågor som normativt 
goda eller dåliga. Med det material vi har fanns dock möjligheten att 
använda sig av den kategorisering som Black introducerat. I förhållande 
till lärarens frågor till eleverna har en aspekt därför handlat om att klas-
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sificera dem som antingen öppna eller slutna. En annan klassificering 
vi använt handlar om huruvida eleverna förväntas ge korta (ett- eller 
två-ords-svar) eller långa (t.ex. beskrivningar, förklaringar) svar. Ytterli-
gare en aspekt handlar om lärarens feedback (respons) till eleverna: vad 
karakteriserar den? Utöver dessa har vi fokuserat det ämnesinnehåll som 
efterfrågas och gjort en klassificering av detta (jfr tabell 2). Utifrån det 
klassificerade ämnesinnehållet har vi sedan ställt oss frågan vad för slags 
kunnande detta är ett uttryck för, d.v.s. vilka ämnesspecifika förmågor 
kan eleverna utveckla i det här kemiklassrummet. Vart och ett av stegen 
i analysarbetet beskrivs detaljerat och exemplifieras i det följande. 

Datamaterialet för den här artikeln representerar en lärare. Utgångs-
punkten för det här kapitlet är ljudupptagningarna via lärar-mp3-spelaren 
och videomaterialet från två lektioner. I och med att ett av våra syften 
handlar om att pröva redskapen för analys har vi avgränsat materialet 
kraftigt – och de slutsatser vi drar ska därför endast ses som indikatorer.

3.1. Bearbetning och analys

Två lektioner – lektionerna 7 och 8 – av totalt 22 utgör analysmaterialet 
för denna studie. För att bearbeta och analysera klassrumssituationen 
har bearbetning skett i fem steg. Dessa presenteras översiktligt i tabell 1.

Tabell 1: Bearbetning och analys av datamaterialet.

Process 

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 1. Vad kvalificerar (inte) som fråga i datamaterialet? Vi började med 
att räkna antalet frågor under lektionerna. Vi konstaterade snabbt att vi 
måste göra en avgränsning beträffande vilka frågor vi skulle fokusera 
och vilka som skulle sorteras bort. Som fråga betraktar vi alla uttryck 
som kräver ett svar. Frågorna utgörs alltså inte enbart av frågeformade 
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satser, t.ex. ”Hur mycket ska jag sätta dit då?”, utan till dem räknas också 
uppmaningar, t.ex. ”Nämn några grundämnen…”, påståenden, t.ex. ”och 
nu skulle jag vilja ha ett förslag på...” och ofullbordade meningar med 
frågeintonation, t.ex. ”och sen?”. Inledningsvis börjar vi med att beskriva 
grunderna för våra avgränsningar, d.v.s. vilka frågor vi utelämnat i det 
fortsatta analysarbetet.

Det förekommer frågor i klassrummet som inte fokuserar kemiinne-
håll utan snarare en sorts information för läraren om vilka elever som är 
närvarande, vilka frågor de klarat av, vilka de ska fortsätta med, om de 
är klara med laborationen, om de arbetar tillsammans med någon, om 
de städat etc. Frågorna uppstår i följande sammanhang (inom parentes 
anges hur många frågor som ställs inom respektive sammanhang): 1. 
Börjar lektionen, (1 fråga); 2. Går igenom vilka frågor det handlar om 
från läxan, (17 frågor) och 3. Laborerar, (4 frågor).
Steg 2. I vilka situationer förekommer frågor i klassrummet? Under de 
två aktuella lektionerna identifierade vi två huvudsakliga aktiviteter inom 
ramen för vilka läraren ställde frågor: genomgång av läxan och labo-
rationen. 
Steg 3. Vilket kemiinnehåll utgör fokus i frågorna? Varje fråga har klassi-
ficerats utifrån tematiskt kemiinnehåll. För att komma innehållet så nära 
och detaljerat som möjligt är kategorierna smala till sin karaktär. Exem-
pelvis beskriver en kategori ett tematiskt innehåll som kan förstås som 
periodiska systemet – atomnummer medan en annan beskriver periodiska 
systemet – grupper. Ytterligare en kategori benämns oktett eftersom detta 
lyfts fram specifikt i relation till ädelgasgruppen i periodiska systemet. 
Detta görs för att tydliggöra och komma åt olika nyanser av kemiinne-
hållet. Antalet frågor per kategori ses i första hand som en indikator på 
vilket kemiinnehåll läraren ser som centralt.
Steg 4. Vilket kemikunnande efterfrågas? För att beskriva vad eleverna 
förväntas göra med innehållet samt hur detta kunnande presenteras har 
vi därefter kategoriserat vilken typ av kemikunnande som kommer till 
uttryck. Ett kunnande kan här förstås utifrån vad det är eleverna förväntas 
göra – t.ex. namnge, läsa av, tolka, förklara, observera, illustrera. Här 
har vi således gjort en metaanalys av kemiinnehållet. Även om läraren 
frågar efter atomnummer och grupper handlar det läraren vill komma åt 
om elevernas förmåga att läsa av periodiska systemet. I kemikunnandet 
ingår därmed aspekter av hur kunnandet presenteras och vad det är som 
kvalificerar som ett rätt svar – här finns således en första koppling till 
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frågan om skolämnet kemi som kunskapspraktik52. Med kunskapspraktik 
avser vi vad man gör, vilka redskap som används för det man gör och 
hur man talar om det man gör (Säljö, 2000). 
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 
karakteriserar den. Lärarens kroppsspråk, gester, betänketid och kom-
mentarer 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.

4. Resultat
Här presenterar vi dels fördelningen av frågorna mellan de olika aktivi-
teterna och dels vilket kemiinnehåll som efterfrågas inom ramen för re-
spektive aktivitet. Kemiinnehållet analyseras och kategoriseras i termer 
av vilket övergripande kemikunnande som utgör fokus i detta klassrum 
under de två lektionerna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
på vilka sätt elevernas svar värderas och om och i så fall vilket slags 
feedback som förekommer.

4.1. Kemiinnehåll i frågorna: omfattning och sammanhang

De två huvudsakliga aktiviteter under lektionen inom ramen för vilka 
läraren ställde frågor var, som ovan nämnts, genomgång av läxan (lektion 
7, totalt 27 frågor) och laborationen (lektion 8, totalt 28 frågor). Beträf-
fande laborationen kunde vi vidare identifiera tre skilda sammanhang: in-
troduktion, genomförande och uppföljning. Laborationen utgörs således 
inte bara av praktiskt görande utan inramas av pre- och postlaborativ 
verksamhet. 

Vi börjar med en sammanfattning av resultatet från analysarbetets 
första del i tabell 2 utifrån kategoriseringen av frågorna under lektionerna 
7 och 8 baserad på vilket kemiinnehåll som efterfrågades.

52  Detta räknar vi med att kunna säga mera om först i slutrapporten 
från projektet.
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Tabell 2: Kemiinnehåll under läxförhöret respektive laborationen.

Kemiinnehåll
                  / Aktivitet,       
                 antal frågor 

Genomgång 
av läxan, 
n=27

Laborationen, 
n=28 Totalt, n=55

Periodiska systemet, 
grupper 15 3 18

Oktettregeln, i relation 
till grupp i periodiska 
systemet

2 --- 4

Oktettregeln, i relation 
till bildning av joner --- 5 5

Kemiskt symbolspråk 1 11 12
Periodiska systemet, 
atomnummer 4 --- 4

Joner/jonföreningar --- 7 7
Elektronkonfiguration 5 --- 5
Elevernas 
observationer --- 2 2

I det följande ger vi en detaljerad beskrivning av frågorna utifrån det 
sammanhang de ställs i sammanhang och det kemiinnehåll som efterfrå-
gas. Vi har valt att göra redovisningen detaljerad eftersom vårt fortsatta 
arbete kommer att bygga på det vi beskriver här och de slutsatser vi 
drar om det metodiska analysarbetet. Den här delen av kapitlet fungerar 
således som huvudsaklig avrapportering av vårt analysarbete. 

4.1.1. Kemiinnehållet i frågorna vid läxförhöret

Lektion 7 inleds med ett läxförhör. Under läxförhöret ställer läraren 
sammanlagt 27 frågor till eleverna.
Periodiska systemet, atomnummer, 4 frågor: De första två frågorna (un-
derstrukna) markerade med (1) räknas här som en fråga eftersom det är 
samma fråga som ställs två gånger. Andra frågan (2) har nytt fokus, var 
kalium atomen finns, och räknas därför som en ny fråga. Fråga tre (3) tar 
upp vilket atomnummer kalium atomen har. Här frågar läraren två elever, 
Katarina och Karin, men det räknas här som samma fråga. Observera 
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att frågan under kategorin ”Periodiska systemet – atomnummer” som 
lyder ”Vem har gjort den? inte räknas in här eftersom den inte belyser 
kemiinnehåll utan sorterades bort i steg 1. 

Ex.1.

Fred: Alltså att rita en - vad säger vi - kaliumatom alla elektroner ska synas. Hur 
många elektroner har kaliumatomen? (1). Nu måste ni se på informatio-
nen. Det här ska ni ju inte, vi kräver ju inte att ni kommer ihåg sånt här 
[frågor som] Hur många elektroner har kaliumatomen, då (1) fråga ska 
alla svara så här mmm. Då ska vi hitta kaliumatomen. Var finns den? (2). 
Vilket nummer, vilket atomnummer, i denna, i periodiska systemet? (3). 
Vem har gjort den? Katarina vilket nummer har den? (3).

Elev: Tjugo.

Fred: Tjugo. Nästa. Karin (3)? 

Elev: Nitton.

Fred: Nitton. 

Kemiinnehållet i dessa frågor handlar om atomnummer i relation till 
periodiska systemet. Även om Fred börjar med en fråga om att rita en 
kaliumatom så kommer frågorna att fokusera atomnummer och hur man 
får fatt i denna information från periodiska systemet. Fråga 4 kommer 
från en lektionssekvens lite senare men belyser atomnummer. 

Ex 2. 

Fred: Ok vem säger svavelatomens atomnummer. Katarina? (4).

Elev: 16

Fred: 16… som har jättemycket... S är svavel, här står då nummer 16 och då har 
den 16 protoner [läraren ritar]. 

På detta sätt har frågor räknats och kategoriserats. För en utförligare 
genomgång av frågornas kemiinnehåll och klassificeringen var och en 
av dem (se bilaga 1).
Periodiska systemet, grupper, 15 frågor: Här handlar det om grupperna 
i periodiska systemet. I ett exempel så handlar det om en förklaring till 
varför ämnen är uppdelade i grupper medan de andra frågorna handlar 
om var man hittar en viss grupp i periodiska systemet. Eftersom de går 
igenom uppgifter från boken så relaterar läraren till detta. En del frågor 
som läraren ställer besvarar han således själv genom att kontrollera hur 
det står formulerat i boken.
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Elektronkonfiguration, 5 frågor: Detta kemiinnehåll fokuserar hur man 
ritar elektronerna i olika skal. Exempel ges utifrån flera atomer.
Oktettregeln – i relation till grupper i periodiska systemet, 2 frågor: 
I och med att oktett behandlas utifrån ädelgaserna och deras struktur, 
något som särskilt uppmärksammas i undervisningen, har vi klassificerat 
denna grupp för sig.
Kemiskt symbolspråk, 1 fråga: En fråga under läxförhöret tar specifikt 
upp frågan vilket ämne som bokstavsbeteckningen Ca står för. 

4.1.2. Kemiinnehållet i frågorna vid laborationerna
Under lektion 8 genomförde eleverna laborationer. Momentet labora-
tion innefattar inte bara frågor kring det praktiska genomförandet utan 
innehåller också frågor som läraren ställer innan laborationerna, som 
ett slags introduktion, och efter laborationen, som ett slags uppföljning. 
Ibland utgår läraren från de joner eller de jonföreningar som de använt i 
laborationen för att sedan föra resonemanget vidare till andra föreningar. 
Även dessa frågor räknas in under denna kategori trots att vissa frågor 
således inte berör just den förening som laborationen belyst. Under det 
här momentet ställde läraren totalt 28 frågor.
Periodiska systemet, grupper, 3 frågor: Grundämnenas grupptillhörighet 
tas upp. I dessa exempel blir det tydligt att läraren vill att periodiska 
systemet och olika ämnens grupptillhörighet ska förstås utifrån flera 
ämnen och inte bara de som laborationen tar upp. 
Oktettregeln- i relation till bildning av joner, 5 frågor: Oktettregeln lyfts 
fram som en förklaring eller drivkraft bakom bildandet av joner. Klor-
atomen och kloridjonens elektronfördelning tas upp som exempel från 
laborationen men även frågor om hur andra ytterskal ser ut på atomer 
som ger bort eller tar emot elektroner tas upp. 
Kemiskt symbolspråk, 11 frågor: Här handlar frågorna om kemisk 
formelskrivning utifrån såväl kemisk bokstavsbeteckning som siffrornas 
placering och betydelse. 
Joner/jonföreningar, 7 frågor: I det här fallet belyses kemiinnehåll som 
handlar om joner och jonföreningar samt vilken laddning jonen får vid 
upplösning av olika salter i vatten. De belyser joner från laborationen 
(AgNO3, NaCl) men även andra jonexempel förekommer (MgCl2).
Observationer, 2 frågor: Dessa frågor skiljer sig från övriga eftersom de 
uppmärksammar vad eleverna har observerat i sina provrör.
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4.1.3 Kemiinnehåll – en sammanfattning

Grupper i periodiska systemet och olika ämnens grupptillhörighet är ett 
innehåll som dyker upp såväl under läxförhöret som under laborationen. 
Detta kan ses som innehållsliga faktakunskaper inom kemi och området 
om periodiska systemet som utgörs av symboler, regler och definitioner. 
Oktettregeln dyker också upp i båda dessa sammanhang men det är värt 
att notera att under läxförhöret så är fokus på ädelgasgruppen i periodiska 
systemet medan fokus under laborationen ligger på hur olika atomer 
bildar joner genom att uppfylla oktett i sitt yttersta skal. Olika exem-
pel i skilda sammanhang för att belysa aspekter av oktettregeln gör det 
möjligt för eleverna att bli mer förtrogna med denna regel. Eftersom elek-
tronkonfiguration, d.v.s. hur elektronerna fördelas på olika skal, tas upp 
under läxförhöret så förefaller det som om läraren utgår från att eleverna 
förstår vad som menas med ytterelektroner och antal elektroner i olika 
skal vid samtal i samband med laborationen. Frågor kring det kemiska 
symbolspråket dominerar under laborationen. De går igenom bokstäv-
ernas och siffrornas betydelse vid kemisk formelskrivning. Eleverna 
får även en läxa till nästa gång som ska behandla detta vilket indikerar 
att det är ett centralt innehåll. Endast två frågor handlar om elevernas 
faktiska observationer vilket kan indikera motsatsen – att detta inte ses 
som ett så centralt innehåll. 

4.2. Kemikunnande – frågor, bedömning och feedback under 
läxförhöret

Som vi tidigt i kapitlet argumenterade för relaterar kunskaper t.ex. till 
specifikt innehållsliga fakta såsom symboler, regler, definitioner o.s.v. 
medan kunnande (i detta fall kemikunnande) relaterar till vad eleverna 
förväntas göra med innehållet. I detta avsnitt driver vi således ana-
lysen vidare från kemiinnehåll till kemikunnande (steg 4) samt lärarens 
bedömning av elevernas svar och hans feedback till dem (steg 5). Det 
kemikunnande vi identifierat som centralt i läxförhörets frågor är föl-
jande: läsa av och tolka grupper och atomnummer i periodiska systemet, 
illustrera elektronkonfigurationen samt tolka kemiskt symbolspråk. 
Läsa av och tolka grupper och atomnummer i periodiska systemet: Det 
vi kan se att eleverna förväntades göra med detta innehåll var att läsa av 
periodiska systemet och veta var de hittar de olika grupperna. Eleverna 
introducerades också till frågor som handlade om att tolka och förklara 
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grupptillhörighet, genom att de fick frågor som handlade om att ange 
att det i samma grupp finns lika många ytterelektroner och att detta har 
att göra med kemiska egenskaper. Elevernas uppmärksamhet riktades 
således på aspekter av det periodiska systemet i syfte att kunna tolka 
periodiska systemet för att kunna förutsäga kemiska egenskaper.

Fred: Det är någonting med placeringen här [läraren visar] men förklara hur 
man... hur man kan hitta ämnen med samma kemiska egenskaper. Ok 
vad är det för frågeställning? Kemiska egenskaperna beror på elektron-
strukturen och vad är det i elektronstrukturen som är viktigt? Är det det 
där att det innersta skalet är fullt? Är det själva totala antalet elektroner? 
Eller vad skulle kunna var viktigt? –Kerstin! 

Elev: … elektronerna i yttersta skalet..

Fred: I yttersta skalet det är elektronerna som är ytterst. Och då kan vi säga så 
här .. det finns organiserat här [läraren står vänd mot klassen och pekar 
bakom sig på periodiska systemet] på ett speciellt sätt så att man kan 
hitta elektroner med samma antal elektroner i ytter- förlåt atomer, med 
samma antal elektroner i yttersta skalet. Och till exempel var hittar ni 
var hittar ni atomer med en... Vad ska jag säga? [läraren tittar på elev 
i bänken längst fram]

Elev: [ohörbart]

Fred: Atomer, ska jag säga atomer?

Elev: Kan hända.

Fred: Ja just det. Kan hända. Var hittar ni atomer med en elektron ytterst? Var? 

Elev: [ohörbart]

Fred: I första gruppen. 
I den här sekvensen börjar läraren med att introducera eleverna till frågan 
genom att rikta in dem på området – ”det är någonting med placeringen 
här”. Sedan ställer han en grupp av frågor om antal ytterelektroner som 
ytterligare riktar in elevernas fokus. Han bekräftar Kerstins svar genom 
att upprepa det – av tonfallet framgår det att svaret inte ifrågasätts. Se-
dan fortsätter med en fråga om hur han ska formulera frågan, vilket ord 
(atomer) han ska välja. Här säger läraren av misstag elektroner när han 
i själva verket menar atomer. Även här upprepar han elevens svar men 
upprepandet föregås av en tydlig bekräftelse (Ja just det). Avslutnings-
vis signalerar läraren tydligt att han fått rätt svar på den sista frågan i 
sekvensen genom att sätta upp pekfingret i luften samtidigt som han 
bekräftar det muntligt (I första gruppen). De svar som eleverna förvän-
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tas ge är kortfattade (elektronerna som är ytterst, atomer, kan hända, i 
första gruppen).

Periodiska systemet användes således inte enbart för att belysa grup-
per utan också i relation till atomnummer. Det kemikunnande som efter-
frågades här var att läsa av periodiska systemet. I följande exempel är 
fokus på att reda ut var i periodiska systemet informationen om atom-
nummer anges. 

Fred: alltså att rita en – vad säger vi [läraren läser i läroboken]– kaliumatom alla 
elektroner ska synas. Hur många elektroner har K-atomen? Nu måste ni 
se på informationen. [Läraren pekar mot periodiska systemet, vänder sig 
sedan mot klassen]. Det här ska ni ju inte, vi kräver ju inte att ni kommer 
ihåg sånt här: ”Hur många elektroner har K-atomen?” Då ska alla svara 
så här ”mmm”. [Läraren vänder sig mot periodiska systemet igen]. Då 
ska vi hitta K-atomen. Var finns den? [Läraren pekar mot periodiska 
systemet]. Vilket nummer, vilket atomnummer, i denna, i periodiska 
systemet. Vem har gjort den [hemuppgiften]? – Katarina vilket nummer 
har den? 

Elev: Tjugo.

Fred: Tjugo. [Läraren tittar på periodiska systemet, sen ner i golvet och sen 
tillbaka på eleven, vänder sig sedan mot andra elever, tystnad några 
sekunder]. Nästa? – Karin? 

Elev: Nitton.

Fred: Nitton. 

Här visar elevernas svar om de kunnat läsa av atomnummer ur periodiska 
systemet. När läraren fick ett felaktigt svar (”Tjugo”) så gav han en tydlig 
respons att han inte var nöjd med svaret. Detta var dock inget han sade 
explicit, istället visade han det genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
Läraren tittade först på periodiska systemet och sedan skruvade han på 
sig, varefter han såg ner i golvet. När läraren fick det korrekta svaret så 
visade han att det var rätt genom att upprepa svaret bekräftande.
Illustrera elektronkonfigurationen: Läraren ritar ut 19 plustecken i kär-
nan och det kemikunnande eleverna förväntas visa handlar om hur man 
ska illustrera atomens 19 elektroner. Här är det således viktigt att elev-
erna dels kan ange hur många elektroner det finns i varje skal, dels hur 
man illustrerar detta men också hur de olika skalen benämns. 

Fred: Hur mycket ska jag sätta dit då, plusladdningar i kärnan? – Kerstin?

Elev: Nitton.
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Fred: Nitton. Plus nitton. [Läraren ritar på tavlan]. Så där. Och då börjar vi då 
med 19 elektroner. Kan någon förklara för mig hur jag ska rita in då, 
nitton elektroner? 

Fred: Säg mig, hur jag ska börja placera ut elektronerna? – Kristian du vet nog. 

Elev: I K-skalet ska det vara två.

Fred: Thank you. [Läraren ritar]. Två. Nu är det bara 17 kvar. – Klas?

Elev: I nästa ska det vara åtta. 

Fred: Jaha [Läraren ritar]. Ah 8. Två, åtta. Och sen? Kaj?

Elev: Åtta.

Fred: Åtta. [Läraren gestikulerar vid tavlan, försöker visa att det inte finns något 
skal att stoppa in dem i ].

Elev: Nä, jag tänkte de skulle vara i nästa skal.

Fred: [Läraren ritar ett tredje skal med åtta elektroner]. Här är åtta. Nu har vi 
arton elektroner utritade. Så. Sen? – Kajsa?

Elev: [ohörbart]

Fred: Försök säg vilket. Vad heter skalet där det ska vara en elektron?

Elev: N.

Fred: N. [Läraren ritar]. N. Det här är en stor modell och trots att M-skalet inte 
är fullt, för där ryms det ju faktiskt mera, så börjar man på nästa skal. Det 
här är högre kemi. Sen. Så vi håller oss nu till de här mindre atomerna 
men här är det en av de här som man kan plocka där och rita. Råkar det 
vara någon som vet hur många det ryms i M-skalet, sista skalet, tredje 
skalet sist och slutligen.

Elev: Arton. 

Fred: Ja det är arton. Men när man har fått full oktett så då börjar man faktiskt 
på nästa skal, och sen blir det lite lustiga grejer här. Det var b-fallet, så 
där ser den ut när man har ritat modellen. 

Även i sekvensen ovan är lärarens feedback till eleverna kortfattad och 
verbal och förstärks med en nickning. Han ger en snabb respons på Kajs 
(korrekta) svar (”jag tänkt de skulle vara i nästa skal”) genom att rita 
ett skal till på tavlan. Intressant i detta sammanhang är att de genom 
en ömsesidig dialog placerar ut elektronerna i olika skal. Härmed ger 
läraren eleverna en struktur för hur de kan tänka kring elektronernas 
placering. Dessa tankekedjor kan ses som ett redskap för att strukturera 
kunnande i kemi. 
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Läraren signalerar tydligt att den stora atommodellen, med så många 
elektroner att fördela, är överkurs genom att säga att ”Det där är hög-
re kemi” och att konstatera att ”Så vi håller oss nu till de här mindre 
atomerna”. Därmed avgränsar han förväntningarna på vad (i relation till 
elektronkonfiguration) eleverna behöver kunna. Läraren förväntar sig 
inte heller att någon ska veta hur många elektroner det ryms i M-skalet, 
vilket uttrycks i formuleringen av frågan: ”Råkar det vara någon som 
vet hur många det ryms i M-skalet?”.

Oktett och oktettregeln uppmärksammades också som innehåll i 
läxförhöret (2 frågor). I samband med frågan gav läraren en ledtråd (”två 
ord räcker”), som gav eleven en indikation på vilket svar han vill ha. 
Det kan också ses som exempel på att läraren hjälper eleverna fram till 
hur de skulle presentera sitt kunnande. Det kunnande som efterfrågades 
var en begreppsförståelse. Genom den ledtråd att läraren gav eleven så 
signalerade han också att ett kort, korrekt svar är den typ av svar som 
räknas i skolämnet kemi.

Fred: Vad menas med oktett? Kort och gott, två ord räcker. Klas? 

Elev: Fullt skal.

Fred: Fullt skal. 
Läraren fortsätter sedan med läxförhöret:

Fred: Vad, uh nämn en atom som har oktett. Karl? 
Elev: Väte (?)
Fred: Nä. 
Elev: Litium.
Fred: Inte som atom har den oktett men som jon, hördu, eftersom atomer och 

joner så, som jon har ju litium oktett för den har gett bort en, men det 
kommer vi till senare, så du får nog ha litium där som svar men det är 
inte en atom utan den där andra typen. Kaj? 

Elev: Neon.
Fred: Neon. En annan? Kerstin?
Elev: Argon?
Fred: Argon. Katarina? Kristina? 
Elev: [ohörbart]
Fred: Ok. Grupp aderton. Helium, neon, argon, krypton, xenon [läraren pekar 

i periodiska systemet]. Så. Då får det räcka med det där.
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Läraren ger här en ganska utförlig feedback på det felaktiga svaret li-
tium. Han försöker reda ut att i denna uppgift (läxförhöret) handlar det 
om atomer som har oktett, d.v.s. grupp 18, inte joner som har oktett. 
Han signalerar också att senare kommer de att prata mer om joner och 
oktettregeln.
Tolka kemiskt symbolspråk: Under läxförhöret är det bara en fråga som 
specifikt tar upp kemisk formelskrivning. Det kunnande som efterfrågas 
kan förstås som att tolka kemiska symboler.

Fred: Vad är Ca för nånting ? Kurt?

Elev: Kalcium

4.2.1. Kemikunnande under läxförhöret: slutna frågor, korta 
svar och fåordig respons

Som en sammanfattning av redovisningen ovan kan vi konstatera att 
frågorna är slutna till sin karaktär, d.v.s. det finns ett rätt svar finns på 
varje fråga. Ingen fråga ställer krav på att eleverna ska interagera med 
varandra om svaren. Den betänketid läraren ger eleverna är kort. Även 
detta kan tolkas som en signal på att det är korta svar som efterfrågas. Av 
exemplen framgår att läraren guidar eleverna till såväl vad de ska svara 
(korrekt svar) som hur de ska presentera sitt kunnande (med få ord). 
Det som framstår som viktigt i termer av kemikunnande kan beskrivas 
som att kunna: läsa av periodiska systemet (atomnummer och grupper) 
för att hitta de korrekta svaren. Eleverna introduceras även till att tolka 
periodiska systemet för att kunna ange kemiska egenskaper utifrån grup-
per och antalet elektroner i det yttersta skalet. Vidare förväntas de kunna 
illustrera elektronkonfiguration, namnge de olika skalen veta vad oktett 
betyder samt tolka kemiska beteckningar. Genom att tillsammans föra 
ett samtal där eleverna svarar och läraren ritar på tavlan ges eleverna 
möjlighet att utveckla strategier och tankekedjor för att få koll på hur 
elektronerna ska placeras runt om atomkärnan. 

Genomgående signalerade läraren tydligt med gester och kroppsspråk 
oavsett om eleverna svarar rätt eller fel. Oftast var dock lärarens respons 
väldigt fåordig. 
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4.3. Kemikunnande – frågor, bedömning och feedback under 
laborationerna

Liksom i avsnittet ovan belyser vi här det kemikunnande, d.v.s. vad elev-
erna förväntas göra med innehållet samt hur detta kunnande presenteras, 
under laborationerna. Vi upprepar således stegen 4-5 i analysarbetet. Det 
kemikunnande vi identifierat som centralt i de frågor som ställdes under 
laborationen är följande: skriva och tolka det kemiska symbolspråket, 
namnge joner och ange deras laddning, förklara hur joner bildas, an-
vända och läsa av periodiska systemet samt dra kemiska slutsatser av 
fysikaliska indikationer.
Skriva och tolka det kemiska symbolspråket: Läraren utgår från de joner 
som de kommit i kontakt med vid laborationerna för att introducera 
formelskrivning och tolkningar av det kemiska symbolspråket. Han går 
sedan vidare med även andra föreningar t ex AlCl3. Här ställer läraren 
mer öppna frågor. ”Hur är det med antalet?”, ”Berätta vad trean be-
tyder?”, ”Gissa”. Eleverna förväntas inte veta detta ännu eftersom det 
är en introduktion till ett nytt moment, men det är viktigt att svaren blir 
korrekta så eleverna vet hur de ska lösa uppgiften till nästa gång. Läraren 
ger eleverna tydliga tips för att hjälpa eleverna att ge de rätta svaren. ”För 
att väga upp två minusladdningar så det blir neutralt gissa hur många 
minusladdningar man borde ha?”

Ex. 1. 
Fred: Okidoki. Är det någon som vill gå upp till tavlan och skriva kloridjonens 

beteckning? [Tystnad]. Är det någon som vill att jag ska skriva den när 
ni berättar hur jag ska skriva?

Fred: Ja?
Elev: Cl minus ett. Skriv! 
Fred: Du var snabb på [ohörbart] och ...vad sa du? [Läraren skriver Cl- på 

tavlan].
Elev: Minus ett [ohörbart].
Fred: Minus ett. [Läraren ritar minustecken på Cl på tavlan]. Det är så här att en 

plusladdning tar alltid ut en minusladdning, är det någon som har någon 
idé nu da? En plusladdning tar alltid ut en minusladdning de neutraliserar 
varandra. Är det någon som har en ide nu da? Är det någon som råkar 
var magnesiumjon där och där [Läraren tittar på ritade symbolerna på 
tavlan]. Hur är det med antalet? Stämmer antalet överens om man vill 
att det ska ta...

Elev: [ohörbart]
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Fred: Gör det inte? 

Fred: För att väga upp två plusladdningar så det blir neutralt gissa hur många 
minusladdningar man borde ha? 

Elev: Två.

Fred: Ja [nickar]. Hur många har vi där [läraren pekar på Cl-minus]? 

Elev: En

Fred: Hur kan vi korrigera det här till två? [Läraren ritar en till Cl-minus på 
tavlan]. Hur många minusladdningar har vi nu? 

Elev: Två.

I nästa exempel får läraren ett svar från en elev som han inte förstår. Han 
går inte vidare med att försöka ta reda på hur denna elev resonerar kring 
siffrornas placering och betydelse.

Ex 2. 
Fred: Titta här ”AgCl” [läraren läser från tavlan] inga siffror bara bokstäver 

men helt plötsligt MgCl två. Var kommer den från?
Elev: [ohörbart]
Fred: Jaha jag vet inte hur du tänker, kanhända att du tänker rätt. 

Här tar läraren upp AlCl3 som exempel för hur man ska skriva denna 
jonförening på ett kemiskt korrekt vis trots att eleverna inte har träffat 
på denna förening vid sina laborationer.

Ex. 3. 

Fred: … och så skriver jag här [läraren skriver AlF3] en sån här förening. AlF3, 
aluminiumfluorid. Berätta vad trean betyder, Klara? 

Elev: Det finns tre fluor.

Det kunnande som kommer i fokus här kan beskrivas som att hantera 
(skriva och tolka) det kemiska symbolspråket. Detta innebär ett kun-
nande om att olika bokstäver symboliserar olika grundämnen. Det in-
nebär också ett kunnande om att siffror indikerar olika saker (hur stor 
positiv eller negativ laddning eller antal joner i en jonförening) beroende 
på placering. Det framstår som viktigt och centralt att alla vet hur man 
ska skriva en kemisk förening med kemiska symboler och siffror på ett 
korrekt sätt för att jonföreningen ska bli elektriskt neutral53. 

53  Detta är något som klassen förväntas fortsätta med vid nästa lektion.
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Namnge joner och ange deras laddning: Det innehåll som beskrivs som 
joner/jonföreningar (7 frågor) utgör ett kemikunnande som kan beskrivas 
som att kunna namnge joner samt ange deras laddning. 

Ex 1. 
Fred: Klor ja, klorid som det heter. Och nu frågar jag, vilket av de här, Mg eller 

Cl, utgör en positiv jon när de är i jonform? Kenneth? 
Elev: Magnesium?

Ex. 2. 
Fred: Första och andra [gruppen i periodiska systemet] handlar om väte, natrium 

och kalium, beryllium, magnesium och kalcium. Och de använder vi rätt 
mycket och dom här dom ger gärna bort elektroner. Blir de positiva eller 
negativa joner när elektronerna ges bort? 

Elev: Positiva.

Läraren ger eleverna två alternativ att välja mellan. Frågorna här blir 
därmed mer öppna till sin karaktär men samtidigt så kan detta ses som 
en guidning av eleverna till ett korrekt svar.

Läraren går också igenom hur skalet ska se ut för att en atom ska 
”vilja”54 ge bort elektroner. Efter att eleverna har genomfört den för-
sta laborationen så har läraren genomgång av vad som har skett i 
provröret.

Fred: Här fick ni tillstånd en kemisk reaktion och vill man undersöka det där mer 
så kan man t.ex. göra någonting med en uppställning så man kan så att 
säga få bort den här vätskan - å - med en tratt och lite papper. Filtrerar det 
hela, torka det och se vad pulvret, vad pulvret ser ut sen efteråt. Om ni 
sätter silvernitrat i vatten så bildas det joner. När man löser en jonfören-
ing så spjälkas det upp i lösningen, och nu skulle jag vilja ha förslag 
på - en jon som bildas - när ni häller ner, eller när ni löser silvernitrat i 
vatten. [Läraren drar ner periodiska systemet.]

Fred: Silvernitrat i vatten.

Elev: Silver.

Fred: Silver ja just det, att du var så snabb. Silver är nr 47. 

Här blir det tydligt att läraren utgår från den faktiska laboration som de 
just har gjort.

54  Samtliga lärare använder begrepp om atomer som antyder aktiv handling, 
t.ex. de vill ta emot/ge ifrån sig, de har en benägenhet m.m.
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Förklara hur joner bildas: Eleverna ska inte bara kunna ange vilken 
laddning olika joner har utan de erbjuds också en början till förklaring 
kring detta. Genom att ställa en hur-fråga så får frågan karaktären av 
en öppen fråga som kan stimulera till olika typer av svar. Innan någon 
hinner svara så ger läraren tips om att de ska tänka på antalet elektroner 
i det yttersta skalet och begränsar därmed elevernas svarsmöjligheter. 

Fred: Och hur såg ytterskalet ut som så att säga är sådana att atomerna ger bort 
elektroner? Hur ser ytterskalet ut på en atom när atomen har en sådan 
här benägenhet att ge bort elektroner – kan ni förklara hur det skulle se 
ut ungefär, i runda ord?  

Elev: [ohörbart]

Fred: Vad sa du?

Elev: En elektron?

Fred: En eller...

Elev: Två 

Fred: Två eller så där. Om det är två elektroner så ger de bort dem. 

Det kunnande som synliggörs handlar om att förklara på ett mer generellt 
plan varför olika joner får en viss laddning och därmed kunna tillämpa 
oktettregeln. 

Läraren tar även upp klorämnets grupptillhörighet och förklarar med 
hjälp av oktettregeln varför denna jon blir minusladdad. Genom att inleda 
frågeställningen med ”minns ni hur det var” så signaleras tydligt att detta 
har de gått igenom tidigare och ger på detta vis tips till eleverna vad de 
ska tänka på. 

Fred: Och nu finns klor i grupp sjutton d.v.s. den näst sista gruppen så hur många 
elektroner har kloridjonen kloridatomen ytterst?

Elev: Sju.

Fred: Sju. Och minns ni hur det var förra gången då det här gänget som var sju 
här vad dom ville göra för att få oktett?

Elev: De tog en.

Fred: Tog en. Om de tar en elektron vilken laddning får den här jonen då?

Elev: Minus
Fred: Minus. Nu har vi en kloridjon som tar emot en. 
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Även här blir kemikunnande i fokus som handlar om att förklara 
drivkraften bakom bildandet av joner med hjälp av oktettregeln. Elev-
erna uppmuntras här att använda tidigare erfarenheter i en ny situation. 
Använda och läsa av periodiska systemet: Läraren tar vidare upp vilka 
joner som bildas när man löser upp natriumklorid i vatten. Han kopplar 
detta till tidigare kunskaper om grupptillhörighet och hur man läser av 
periodiska systemet.

Fred: Vad får man för joner i den här lösningen om ni sätter natriumklorid i 
vatten?

Elev: Na minus. 

Fred: Hmmmm. [Läraren drar ner periodiska systemet igen.]

Fred: Var hittar du Na? – I grupp 1. Natrium har en elektron ytterst, och ger bort 
den så då blir det... 

Elev: Na-plus.

Fred: Na-plus ja. 

Läraren signalerar tydligt att ”Na-minus” är ett felaktigt svar genom att 
dra ner periodiska systemet med buller och bång och själv besvara sin 
fråga om i viken grupp man hittar natrium. Läraren ger här väldigt tydlig 
vägvisning för att få ett korrekt svar. Att natrium tillhör grupp 1 är en 
kunskap som de gick igenom tidigare och eleverna förväntas komma 
ihåg detta. 
Dra kemiska slutsatser av fysikaliska indikationer: Resonemanget efter 
laboration 2 utgörs inte av så många frågor. Här ger läraren en halvöp-
pen fråga genom att ge tydliga svarsalternativ för att styra eleverna till 
rätt svar. Responsen på elevernas svar är inte så ordrik men bekräftande 
(blinkar eller nickar).

Fred: Men vad är det i dessa två rör som gör att vi får en gul reaktion? 

Elev: Bly.

Fred: Gissa nu då, om bly är en positiv jon är det då kalium eller jod som den 
har reagerat med? 

Elev: Jod.

[Läraren väntar tyst en stund]

Fred: Det är jodiden som den har reagerat med. Jod finns här [läraren pekar i 
periodiska systemet] egentligen ska det vara I, där är jod och jod finns i 



  169

grupp 7 och bildar en negativ jon. Negativa joner reagerar med positiva 
joner, och är den negativ måste den reagera med positiva joner. Så nu 
är alltså bly som har reagerat med jod, då har ni har fått blyjodid och 
blyjodid är en jonförening som inte löser sig i vatten, därför faller den ut 
som man brukar säga och bildar fällning. En gul färg. Går inte att missta 
sig när det är blyförening om man testar med jod. Då blir det att diska 
och att torka bordet, och allra sist tvätta händerna.

Läraren beskriver det observerade fenomenet som en ”gul reaktion”. 
Detta knyter an till deras faktiska observation av blyjodidfällningen. 
Ett kemikunnande som härmed blir synligt handlar således om att ha 
observerat en gul fällning (jfr kapitel 2 av Berg, Eriksson & Löfgren). 
Läraren försöker sedan reda ut vad denna gula fällning indikerar d.v.s. 
vilka ingående joner den består av. 

4.3.1. Kemikunnande under laborationen: öppna och slutna 
frågor, korta svar och fåordig respons 

Sammanfattningsvis kan man säga att frågorna i samband med laboratio-
nen oftare är öppna till sin karaktär än vad som var fallet i samband med 
läxförhöret. Läraren vill ha ”förslag på joner” eller ger två alternativ för 
eleverna att välja mellan. Även i denna lektionskontext är läraren tydlig 
i sitt kroppsspråk vad som kvalificerar som rätt eller fel svar. Det som 
framstår som det viktigaste kemikunnande handlar om att skriva och 
tolka det kemiska symbolspråket. Även om lärarens frågor utgår ifrån 
de faktiska ämnen som eleverna träffat på i laborationen så handlar en 
del av frågorna även om andra ämnen. 

Vid genomgång av laborationerna är kunskap som att kunna namnge 
jonerna samt ange om jonen är positiv eller negativ viktig. De ska också 
använda och läsa av periodiska systemet för att reda ut grupptillhörighet 
och därmed kunna ange jonens laddning. Eleverna ges även en introduk-
tion till att förklara bildandet av joner genom att tillämpa en generell 
regel (oktettregeln). Det som blir tillgängligt för eleverna är att observera 
och därmed erfara en gul fällning. Läraren ställer dock inga frågor om 
observationen som sådan, inte heller om förklaringar eller orsaker utan 
resonemanget handlar om ett konstaterande om att resultatet av labo-
rationen är en gul fällning av blyjodid som inte löser sig i vatten. Den 
slutsats som kan dras av den gula fällningen är dock implicit och det är 
tveksamt om den blir tillgänglig för eleverna i detta klassrum. 
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5. Diskussion
I det föregående har vi dels beskrivit vilket kemiskt kunskapsinnehåll 
lärarens frågor bidrar till att uppmärksamgöra eleverna på, likaså har vi 
beskrivit vilket kemikunnande detta kan ses som exempel på. Vi har också 
beskrivit att eleverna huvudsakligen förväntas presentera sitt kunnande 
genom korta svar – en benämning, en beteckning, antal eller färg är ex-
empel på vad svaren ska innehålla. Slutligen har vi sammanfattat lärarens 
feedback till eleverna som i huvudsak fåordig, ett tydligt kroppsspråk (gil-
lande eller ogillande) användes för att förstärka det sagda. Avslutningsvis 
lyfter vi några aspekter av resultatet till diskussion.

Under dessa lektioner framstår de slutna frågorna – frågor med ett 
kortfattat, givet svar – om hur materia kan beskrivas och struktureras i 
modeller som ett viktigt sätt att enkultureras till en typ av naturveten-
skaplig skolämnespraktik (Andrée, 2007). Frågornas och svarens form 
blir därmed ett sätt att få syn på det specifika kemikunnande (Carlgren, 
1994/2002) som blev tillgängligt för eleverna i det här klassrummet. Un-
der såväl läxförhöret som laborationen låg huvudfokus, tolkat utifrån det 
största antalet frågor (sammanlagt 30 av 55), på dels en vedertagen mod-
ell (periodiska systemet), dels på det kemiska symbolspråket. Detta har 
bidragit till vår tolkning av vad som framstår som mest centralt i det här 
klassrummet, att använda och läsa av periodiska systemet och att skriva 
och tolka det kemiska symbolspråket. Annorlunda uttryckt kan man säga 
att eleverna, genom lärarens frågor och de svar som förväntades av dem, 
principiellt riktades mot kemiska konventioner och regler och hur man kan 
använda dem för att förutsäga olika ämnens kemiska egenskaper. Denna 
metanivå tydliggjordes dock inte explicit av läraren och blev därmed inte 
tillgänglig för eleverna. Vad som istället blev tillgängligt för eleverna 
var det omedelbara svaret, kemiinnehållet snarare än kemikunnandet. 
Detta gavs eleverna upprepade möjligheter till – och det var också den 
typen av frågor som användes i det prov som avslutade sekvensen, d.v.s. 
det som efterfrågades explicit (jfr även följande kapitel av Lindberg & 
Löfgren i denna volym). Ytterligare en aspekt som blev tillgänglig för 
eleverna var strategier för hur man kan tänka när man ska placera ut 
elektroner i olika skal runt om atomen, vilket kan ses som ett redskap 
– en tankekedja – för att kunna utveckla ett kemikunnande om hur man 
illustrerar elektronkonfiguration enligt Bohrs atommodell. 

Med utgångspunkt i det vi inledningsvis skrev om formativ bedöm-
ning och feedback kan vi, på basis av resultatet ovan konstatera att 
formativ bedömning i den mening som Black och Wiliam (1998, 2009), 
Hattie och Timperley (2007) och Sadler (1989) förespråkar inte förekom 
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under de lektioner som legat till grund för kapitlet. Formativ bedömning 
förutsätter en ömsesidighet – att den feedback som ges till eleverna på 
deras svar fyller två funktioner. Vi har inte funnit exempel på situationer 
där läraren bedömt elevernas svar och givit feedback som fört eleverna 
vidare i sin kunskapsutveckling. Vi har inte heller funnit exempel på 
situationer där läraren, efter att ha bedömt elevens svar, på ett synligt 
sätt ändrat sin undervisning, problematiserat elevens svar eller bjudit in 
klassen till diskussion om ett svar. Mer konkret – i den situation (s. 160) 
där läraren frågar vilket atomnummer kaliumatomen har och Katarina 
svarar ”tjugo” kan vi konstatera att det varken för läraren eller eleverna 
blir tydligt varför Katarina svarar tjugo. Vi får inte veta om hon blandar 
ihop kalium (som betecknas K) och kalcium (som betecknas Ca) eller 
om det är ett avläsningsfel i och med att dessa två ämnen är placerade 
bredvid varandra i periodiska systemet. 

Å andra sidan kan man också se dessa slutna frågor som nödvändiga 
för att kunna ta sig in på en naturvetenskaplig arena. Att snabbt kunna 
leverera ett korrekt svar med specifika sätt att namnge joner eller elek-
tronskal eller läsa av atomnummer från periodiska systemet är en del av 
den naturvetenskapliga undervisningens karaktär och kunskapstradition. 
Även laborationssammanhanget förstärkte den typen av kemikunnande 
som handlar om att t.ex. namnge joner och att använda och läsa av pe-
riodiska systemet – laborationer som av Sjøberg (2000, s. 392) benämns 
bekräftande laborationer. 
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Kapitel 6                                        
Provkonstruktion och bedömning 

som aspekter av kemilärares 
bedömningspraktik

Viveca Lindberg och Ragnhild Löfgren

1. Introduktion
Bedömning är ett begrepp som under lång tid i Sverige förknippats med 
betygssättning (Rask & Wennbo, 1983). Under 1990-talet har återin-
förandet55 av begreppsparet formativ och summativ bedömning – som 
speglar två av bedömningens funktioner – dock bidragit till att vidga 
innebörden i bedömningsbegreppet. Genom att istället fokusera sam-
manhangen för bedömning vidgas begreppet ytterligare. I Figur 1 (sid 
178) pekas på de sammanhang där handlingar relaterade lärares bedöm-
ningspraktiker ingår. Bilden bygger på Björklund Boistrups och Lind-
bergs arbete (2007).

Det som vi i detta kapitel intresserar oss för är fyra finlandssvenska 
kemilärares bedömningspraktiker, vilka principiellt kan hänföras till var 
och en av de olika delarna i modellen56. Här avgränsar vi oss dock till 
endast den del i modellen som benämns processer relaterade till diag-
noser och prov, d.v.s. vilka examinationsformer som förekommer samt 
hur eleverna förväntas visa sina kunskaper. Den övergripande fråga som 
vi avser att belysa i kapitlet är vad det är som formar och karakteriserar 
finlandssvenska kemilärares bedömningspraktik. Kapitlet syftar till att 
jämföra likheter och skillnader mellan fyra kemilärares provkonstruktion 

55 För en tidig presentation av formativ bedömning, jfr Scriven, M. (1967) The 
methodology of evaluation. Ingår i: R. Tyler, R. Gagné & M. Scriven (red.), Perspec-
tives of curriculum evaluation (s. 39–83). AERA Monograph Series on Curriculum 
Evaluation, No.1, Chicago, IL: Rand McNally.
56  De skillnader på systemnivå som förekommer mellan Sverige och Finland 
presenteras i ett senare arbete där vi även jämför svenska och finlandssvenska lärares 
prov och bedömning i kemi (Lindberg & Löfgren, pågående arbete).
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och bedömning i tre finlandssvenska skolor på basis av de prov deras 
elever skrivit som avslutning på ett avsnitt om periodiska systemet, joner 
och jonföreningar samt syror och baser. Alla fyra lärarna valde således 
ett prov som underlag för att bedöma vad eleverna lärt sig. Vidare hand-
lar kapitlet om vad som fokuseras – efterfrågas – i prövningen och vad 
som karakteriserar ett godkänt respektive ett gott resultat. Mer specifikt 
intresserar vi oss för lärares gränsdragningar (godkänt-icke godkänt re-
spektive nästhögsta-högsta betyg).

Figur 1: Bedömning – ett vitt begrepp.

Lärares provkonstruktion, deras bedömning av elevernas provsvar och 
principerna för deras betygssättning av proven i klassen som helhet är 
något som är föga belyst i såväl svensk som nordisk forskning (Forsberg 
& Lindberg, 2010). Vårt syfte med kapitlet är att belysa den här specifika 
aspekten av finlandssvenska kemilärares bedömningspraktiker. 

De analysfrågor till datamaterialet som ligger till grund för den här 
delen av arbetet är följande: Finns det en överenskommen praxis om el-
ler formella beslut för hur provkonstruktionen går till – kollegialt eller 
individuellt? Vilka prioriteringar gör lärarna då de konstruerar proven? 
Utifrån prov och lärarkommentarer till provet på en av skolorna vill vi 
också belysa vad som karakteriserar provfrågorna: vilket innehållsligt 
kemikunnande dominerar i provet? Vad karakteriserar ett godkänt betyg? 
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1.1. Vad formar lärares praktiker?

Vårt intresse för vad som formar kemilärares bedömningspraktiker 
ska ses som en aspekt av kemiundervisning som social praktik och hur 
kemilärare blir delaktiga i denna. Naturvetenskapernas didaktik i ge-
nerell mening har rönt ett ökat intresse i svensk forskning under slutet av 
1900-talet (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005), men bedömningsarbetet 
inom de naturvetenskapliga ämnena är dock tillsvidare sporadiskt belyst 
(Andrée, 2007; Nyberg, 2009). I avhandlingen Den levda läroplanen – 
en studie av naturorienterande undervisningspraktiker i grundskolan 
följer Andrée No-undervisningen i två klasser under ett år. Utifrån ob-
servationer, ljudinspelade lektioner och intervjuer med lärare och elev-
grupper beskriver hon två undervisningspraktiker: den kriteriestyrda, 
där eleverna deltar i produktionen och reproduktionen av rätta svar som 
grund för godkänt betyg, och laborationspraktiken där klassrumsarbetet 
handlar om at utveckla begrepp och begreppsliga relationer. I avhand-
lingen Om livets kontinuitet. Undervisning och lärande om växters och 
djurs livscykler – en fallstudie i årskurs 5 följer Nyberg en lärares ar-
bete i två klasser. Den aspekt av lärarens klassrumsarbete som särskilt 
fokuseras är lärarens formativa bedömning och hur hennes bedömningar 
av elevernas arbete bidrar till att förändra hennes undervisning. Utöver 
dessa två avhandlingar saknas det väldokumenterade och kvalificerade 
beskrivningar av bedömning som en aspekt av ämnespraktiken, vilket 
gör att det ännu inte är möjligt att uttala sig om vilka traditioner och 
teoretiska perspektiv som verkar i lärarnas bedömningsarbete. 

När det gäller lärares klassrumsarbete i generell mening menar Jack-
son (1986) att en student som påbörjar lärarutbildningen har ungefär 
12.000 timmars erfarenhet av att vara elev. I och med att lärarutbild-
ningen är betydligt kortare menar han att en stor del av blivande lärares 
föreställningar om klassrumsarbetet i generell mening formats redan 
under de blivande lärarnas skoltid. Utifrån detta kan vi anta att även 
om bara en del av dessa timmar tillbringats i kemiklassrum är det rim-
ligt att även de aktuella kemilärarna bär med sig föreställningar om 
vad kemilärare gör, t.ex. i relation till bedömningsarbetet, vad och hur 
som ska eller kan bedömas. Kemilärarutbildningen, som utgör det andra 
steget på vägen mot klassrumspraktiken, är dock inte enhetlig. Både i 
Finland och i Sverige finns det två vägar: antingen kan man börja med 
att studera kemi och senare (eller som avslutning på sin utbildning) 
komplettera med en lärarutbildning eller så kan man direkt bli anta-
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gen till ett lärarutbildningsprogram med inriktning mot kemi57. Enligt 
Sjøberg (2000) formar de två typerna av lärarutbildning blivande lärare 
på olika sätt: de som väljer att först genomföra ämnesutbildningen och 
senare komplettera med pedagogisk utbildning blir i högre utsträckning 
ämnesföreträdare, medan de som väljer lärarutbildning med inriktning 
mot naturvetenskapliga ämnen i högre utsträckning blir företrädare för 
en pedagogiskt-didaktiskt präglad tradition. Vidare pekar Andrée (2007) 
i sin avhandling dels på att No-lärares föreställningar om vad de ska 
åstadkomma präglar klassrumsarbetet och skapar olika förutsättningar 
för vad som blir möjligt för eleverna att lära. Andrées arbete pekar också 
på styrningens funktion i förhållande till lärararbetet. I hennes studie 
samspelar lärarnas tolkning av betygskriterierna (en del av kursplanen) 
och av det läraruppdrag som utformats i läroplanen (Lpo94) med deras 
föreställningar om vad de ska åstadkomma. Även styrdokumenten (läro-
planen och kursplanen för det aktuella skolämnet) bidrar således till att 
forma lärares praktiker men på olika sätt, vilket t.ex. en nordisk studie 
visat (Klette, Carlgren, Rasmussen & Simola 2002). Även av svenska 
avhandlingar med specifikt fokus på bedömning framgår det att skolans 
styrning bidrar till att forma olika aspekter av lärares bedömningsarbete 
(jfr Korp 2006; Tholin 2006).

2. Datamaterialet
Dataproduktionen i de tre finlandssvenska skolorna och de fyra klass-
rummen genomfördes under ht 2007 (Fin1, lärarna Fred och Fredrika) 
och under ht 2008 (Fin2, läraren Fia och Fin3, läraren Fanny ). Innehållet 
i undervisningen avgjordes i och med den första skola vi fick tillgång 
till (Fin1). I och med att vårt fokus är komparativt blev valet av innehåll 
(det periodiska systemet och kemiska bindningar) i Fin1 styrande för 
vilket specifikt kemiinnehåll som kom att ligga till grund för studien i 
samtliga deltagande skolor.

Det här kapitlet baseras på respektive lärares prov, tre av varje lärare 
strategiskt utvalda elevers (N=12) svar och mp3-inspelade intervjuer 
med lärarna som baserades på frågor om och i relation till underlagen. 
För urvalet av elevsvar fick lärarna instruktionen 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 (≈ medel) och ett som 

57  Detta förutsätter dock att studenten valt kemi som huvudämne. I vårt 
material förekommer både lärare med kemi som huvudämne och lärare som har annat 
huvudämne (matematik).
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representerade ett gott resultat. Tillvägagångssättet för den här typen av 
kontextualiserade eller materialbaserade intervjuer baserar sig på Or-
rell (1996). Intervjun formas inte enbart av intervjuarens förberedda 
frågor utan även av det material som utgör utgångspunkten och där 
den intervjuade även ges möjlighet att kommentera materialet, peka ut 
skillnader eller specifika drag etc. 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) av betydelse för detta.

2.1. Skola, lärarutbildning eller fortbildning som för bas för 
bedömningsarbete?

På principiellt plan kan vi konstatera att alla deltagande lärare har likartad 
skolbakgrund – rimligen är skillnaderna mellan den undervisning de mött 
som elever ganska likartad. Två av lärarna har kemi som huvudämne 
medan de andra två har matematik. Vidare har två av lärarna valt lärarut-
bildning som ingång medan de andra har ämnet (matematik eller kemi) 
som ingång. Alla fyra lärarna har berört frågor om provkonstruktion och 
bedömning i sin lärarutbildning, men har inga särskilt framträdande min-
nen av det. Den lärare som har de starkaste minnena av prov i samband 
med lärarutbildningen uppger att hon och hennes studiekamrater hade 
tillgång till en pärm: ”vi fick ta del av prov, det fanns massor […] om 
vi ville fick vi kopiera allihop” (Intervju med Fanny vt 2009). I övrigt 
konstaterade hon att det var ”alldeles för lite” om prov och bedömning i 
lärarutbildningen. Ytterligare en lärare nämner att hon under praktikperi-
oden på en skola och i form av ett grupparbete konstruerade och bedömde 
prov. De två övriga bekräftar att prov och bedömning togs upp, men att de 
inte kan minnas något särskilt av det. För de här fyra lärarna har således 
lärarutbildningen haft marginell betydelse i relation till deras arbete med 
prov och bedömning. Fortbildning i prov och bedömning har ingen av 
lärarna erfarit, en nämner dock att det utgjorde ett inslag i en fortbildning 
som ordnades under tidigt 1990-tal, d.v.s. för nästan 20 år sedan.

3. Examinationsformer och provkonstruktion
Enligt den finska läroplanen från 2004 gäller målrelaterad bedömning: 

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 
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den kunskaps- och färdighetsnivå som utgör grund för bedömningen. 
Vid sifferbedömning definieras profilen för goda kunskaper till nivån för 
vitsordet åtta (8).” (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 260). 

Som utgångspunkt för lärarnas betygssättning (vitsordsgivning58) finns 
således endast profilen för vitsordet 8 (citatet nedan). Den här profilen 
är tänkt att fungera som utgångspunkt för lärarna i deras arbete med 
att sätta samtliga betyg. 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 korro-
sionsskyddets 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 träförädling-
sindustrin samt deras produkter och produkternas betydelse i vardagslivet

• 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 
förändring 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

58  Begreppet vitsord är det betyg eleven får i ett skolämne, medan man med 
betyg i Finland avser betygsdokumentet. Den vitsordsskala som använts sedan flera 
decennier är 4-10, där 4 står för underkänt (icke godkänt), 5 är det lägsta godkända 
betyget och 10 det högsta. Istället för betygskriterier har man infört det man kallar en 
profil (författarnas anmärkning).
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• 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 atom-
ernas yttersta elektronskal eller från grundämnenas placering i det pe-
riodiska systemet.

De tre första kriterierna kan ses som generella för skolämnet kemi oav-
sett innehåll. De fem sistnämnda kriterierna är de vi tolkat som särskilt 
relevanta för den sekvens vi följde.

3.1. Provkonstruktion och prioriteringar

Gemensamt för de fyra lärarna var att elevernas kunskaper prövades 
genom skriftliga prov. I Fin2 kompletterades provet med ett laboration-
sprov. Frågan om provkonstruktion har flera aspekter. Det är dels en fråga 
om arbetsfördelning – sker provkonstruktion kollegialt eller individuellt? 
– dels en fråga om innehåll och form. I Fin1 har skolans alla lärare i mate-
matik och No-ämnen gjort upp om en arbetsfördelning: en lärare ansvarar 
för konstruktionen av ett prov i ett ämne under ett läsår, samma prov ges 
i alla parallellklasser. Förslaget till provfrågor skickas ”på remiss” till 
kollegorna, som ger synpunkter. Förslaget justeras utifrån synpunkterna. 
Lärarna i Fin3 har utvecklat en liknande praxis. Här ges möjlighet för 
varje lärare att ge förslag på provfrågor. Varje lärare har således antingen 
bidragit med någon eller några frågor eller bidragit till att omformulera 
andras frågor. I Fin2 konstruerar varje lärare sina egna prov.

Beträffande innehållsliga prioriteringar säger Fredrika 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 kon-
trollera det” (Intervju ht 2007). I Fin3 har lärarna principen att frågorna 
ska täcka åtminstone ”det viktigaste” i avsnittet, exempelvis:

Lärare: Hur joner bildas och sen då hur föreningar bildas, för det är ju grundläg-
gande, hur elektroner förflyttas. Det är ju det som är det viktiga och också 
det som är det svåra, både kovalent bindning och jonbindning (Intervju 
med Fanny, ht 2008). 

Läraren i Fin3 har också en klar uppfattning om vad hon lämnar bort om 
det blir ont om tid: ”det här praktiska med syror och baser. Dom vet re’n 
ganska mycket om det […] försurningen, som är det sista i det här avsnittet, 
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man behöver bara ta några stolpar” (Intervju med Fanny, ht 2008). Läraren 
motiverar det med att eleverna redan känner till åtminstone syror då de 
kommer till årskurs 7. Även i Fin2 uppger läraren att periodiska systemet, 
oktett och att rita elektroner är viktiga innehåll. Vidare poängterar hon 
särskilt kunskaper från laborationer samt att kunna avläsa tabeller som 
viktigt att ha med på kemiprov. Svaren – d.v.s. prioriteringarna – på de tre 
skolorna är således rätt likartade. 

När det gäller vilken typ av frågor som används är mönstret likartat 
på alla tre skolorna. Frågor med fasta svarsalternativ och frågor med 
korta öppna svar (d.v.s. eleverna förväntas själva formulera de få ord 
som krävs för att besvara frågan) är klart dominerande. Enstaka frågor 
där eleverna ska svara med en eller två fullständiga meningar förekom-
mer på varje skola. Läraren i Fin3 nämnde essäfrågor (som hon kallade 
gymnasiefrågor) och uppgav att hon normalt brukar ha en med en till 
två essäfråga – men korta sådana. Den här gången fanns det dock ingen 
möjlighet att ha med en sådan fråga p.g.a. att det provdatum hon tillde-
lats inföll så sent på terminen att både provresultat och terminsbetyg 
skulle vara klara dagen efter provet. De här frågorna utgör dock inget 
explicit krav för att eleverna ska kunna nå godkänt resultat – den totala 
poängsumman avgör.

På samtliga skolor gäller att varje svar poängsätts. Det som ligger till 
grund för hur många poäng olika frågor kan ge är vanligen hur många 
av något (benämningar, beteckningar mm.) som efterfrågas. Frågor som 
kräver att eleverna t.ex. parar ihop något (namn och beteckning eller 
egenskap och namn/beteckning) kan även ge ½ poäng per rätt hoppa-
rade element. I och med att antalet poäng varierade mellan frågorna 
frågade vi om det finns en relation mellan antalet poäng på en fråga 
och dess värde i termer av viktighet – om poäng kan 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 säger alla fyra lärarna att 
alla provfrågor är lika viktiga – ingen fråga tillmäts mer värde än någon 
annan, d.v.s. det finns ingen specifik fråga eleverna måste klara av att 
besvara för att bli godkända på provet.

Fin3 skiljer sig från de andra genom att varje fråga är värd 6 poäng. 
För essäfrågor förbestäms vilket innehåll som ska ingå och vad de olika 
delarna är värda. Övriga frågor bedöms som på de två andra skolorna.

Av andra svar under intervjuerna i Fin1 framgick det att frågans plac-
ering (först respektive sist) i provet signalerar dess svårighetsgrad – och 
samtidigt dess innehållsliga värde, något som dock inte kommer till 
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uttryck i poäng. De första frågorna i provet har en särskild funktion: att 
ge svaga elever möjlighet att få tillräckligt många poäng så att de, med 
komplettering av några ströpoäng av de ”riktiga poängen” (till skillnad 
från ”hjälppoäng” eller ”turpoäng”), kan nå godkänt resultat. Motsvar-
ande strategi används såväl i Fin2 som i Fin3 även om benämningen 
varierar (lätta frågor).

Vidare frågade vi om det fanns någon typ av frågor som läraren 
saknade i provet eller om det här provet kunde ses som typiskt. En av 
lärarna i Fin1 nämnde essäfrågor, men uttryckte också viss tveksamhet 
till dem:

Läraren: 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 med Fredrika, ht 2007).

3.2. Rättning och betyg på provet

Av intervjuerna framgår att provbedömningsprocedurerna, d.v.s. rätt-
ningsarbetet, skiljer sig mellan de tre skolorna. I Fin1 har man en gemen-
sam rättningsmall och provrättningen genomförs i två steg. Först rättar 
varje lärare proven för sina egna elever. Efter det har alla kemilärare en 
gemensam bedömningskonferens, där man – utifrån frekvensfördelnin-
gen över samtliga elevers poäng – gemensamt bestämmer poänggränsen 
för lägsta godkända betyg och för vart och ett av de övriga betygen. 
Samma poänggränser (skala) gäller således i alla parallellklasser. I Fin2 
och Fin3 rättar och betygsätter varje lärare själv proven för sina elever.

Vidare har vi konstaterat att det på varje skola å ena sidan finns princi-
per för vad som krävs för godkänt betyg, å andra sidan en praxis, t.ex. att 
godkäntgränsen justeras i förhållande till utfallet. När det gäller övriga 
betyg har de tre skolorna likartade principer: poängen fördelas jämnt 
över skalan.

Av Tabell 1 framgår vilka procedurer, principer och vilken praxis vi 
kunnat identifiera på var och en av skolorna.

Ingen av lärarna relaterade bedömningsarbetet i samband med de här 
proven till kursplanens mål eller kriterierna för vitsordet 8:

Intervjuare: Har ni diskuterat de, frågorna, i relation till de mål som finns i 
läroplanen?

Lärare: Ibland och ibland inte. Sällan ska vi väl säga. Vi följer nog mer boken 
än läroplan. Det blir nog så i praktiken (intervju med Fredrika, ht 2007).
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Tabell 1: Principer och praxis för bedömningsarbetet. 

Skola & provbedöm-
nings procedurer Krav för godkänt Vad krävs för övriga 

vitsord?
Fin1 
Steg 1: Varje lärare rättar 
proven (poängsätter sva-
ren) för eleverna i den 
klass man undervisar. 
Steg 2: Bedömnings-
konferens: alla lärare 
som undervisar kemi i 
åk 8. Utifrån den totala 
poängfördelningen i alla 
klasser görs en bedömn-
ing av om provet var lätt 
eller svårt.

Princip: ca 20% av 
totalpoängen 
Praxis: avgörande för 
om elever får godkänt 
betyg (5) eller underkänt 
(4) är lärarnas bedömn-
ing av konsekvenserna 
av ett godkänt respektive 
ett underkänt resultat 
(vem som ”behöver bli” 
godkänd eller under-
känd). Detta avgör var 
gränsen går.

Princip: Poängen fördelas 
”någorlunda jämnt” över 
skalan.
Praxis: lätta prov (d.v.s. flera 
elever presterar många poäng) 
gör att kraven skärps. Det 
behövs alltså fler poäng för de 
högsta vitsorden (9 och 10) 

Fin2 
Varje lärare rättar själv 
sina prov (poängsätter 
elevernas svar).

Skriftligt prov:
Princip: 50% av total-
poängen
Praxis: Läraren anser att 
kraven är för höga och 
accepterar 40% som gräns 
för godkänt. Innan hon 
bestämmer konsulterar 
hon en äldre lärare vid 
annan skola, hennes infor-
mella mentor.

Laborationsprov:
Eleverna följer säker-
hetsföreskrifterna (an-
vänder skyddskläder, 
skyddsglasögon).

Princip: Poängen fördelas 
”någorlunda jämnt” över 
skalan.

Fin3 
Varje lärare rättar själv 
sina prov (poängsätter 
elevernas svar).

Princip: ca. 30%. 
Praxis: Skalan justeras 
om det generella resultatet 
är dåligt (d.v.s. det räcker 
men förre poäng för 5). 

Princip: Linjär fördelning 
(poängen fördelas jämnt 
över skalan).
d.v.s.
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I samband med att Läroplansgrunderna från 2004 och kriterier för vit-
sordet 8 infördes prövade lärarna i Fin1 att använda kriterierna som 
utgångspunkt för poängskalan. De fann det svårt – "då ska ju provet 
vara perfekt" (intervju med Fredrika ht 2007) – vilket vi tolkat som att 
lärarnas betygssättning bygger på en linjär fördelning snarare än på att 
elevernas resultat relateras till mål och kriterier.

4. Vilket kunnande efterfrågas?
I Tabell 2 exemplifieras vad frågorna kräver av eleverna utifrån provet i 
Fin1. Provet bestod av tio frågor, vidare bestod varje fråga av delfrågor 
(a, b, c etc.). Enligt lärarna var delfrågorna inte nödvändigtvis relaterade 
till varandra, utan kunde lika gärna ha formulerats som separata frågor. 
Med den tolkningen bestod provet således av totalt 38 frågor.

Tabell 2: Frågor i kemiprov – vad efterfrågas och i vilken omfattning?
Vad förväntas av elevernas svar? 
– Att eleverna:

Antal (del)
frågor

anger namn och/eller beteckning på ett kemiskt ämne 25
ritar en atom- respektive en molekylmodell 2
anger/ringar in rätt antal eller anger ett intervall 4
anger ett begrepp 3
anger en färg 1

svarar med en mening 2

Att kunna ange namn och/eller kemisk beteckning är det som klart domi-
nerar och därmed framstår som viktigast att kunna i Fin1. I dessa frågor 
ingår dels frågor där eleverna ska ange en kemisk beteckning eller utifrån 
en kemisk beteckning ange vilket grundämne som avses, men också 
frågor där en fullständig reaktionslikhet ska anges. 

4.1. Vad kvalificerar för godkänt betyg?

Utifrån exemplet i Fin1 kan eleverna få godkänt på provet med 11 poäng, 
d.v.s. 20 procent av totalpoängen. Fredrika i Fin1 kommenterar detta 
med att det är rätt lågt. Fred hänvisar till att kemi är ett svårt ämne och 
att detta är anledningen till att de frångår den generella princip lärarlaget 
har om att det krävs 25 procent av totalpoängen för att få godkänt på 
proven i naturvetenskapliga ämnen och matematik.
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Intervjuare: När man får de här poängen – kvittar det vilka elva poäng man får?

Lärare: Det är just precis. 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 med Fredrika, ht 2007).

Vid presentationen av provet för den elev som representerar gränsfallet 
i Fin1 så ändrar läraren sin tolkning i relation till ”många turpoäng” och 
kommenterar istället poängen som ”riktiga poäng”.

Lärare: Det där var ju helt OK poäng. Om vi då säger vad som faktiskt har visat 
på någon kunskap här. Har var nog två riktiga poäng och det där var ett 
ganska värdefullt 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 med Fredrika, ht 2007).

Ingen fråga är principiellt viktigare än någon annan och det finns inga 
poäng som eleverna måste ha för godkänt resultat utan det sammanlagda 
poängtalet och andelen poäng av totalsumman är avgörande – oavsett 
varifrån poängen kommer. Ändå tillmäts frågorna olika värde beroende 
på om de finns i början eller i slutet av provet. Eleverna kan således samla 
vissa poäng på frågor i början av provet, där man ska ange metaller, 
gaser och joner och deras kemiska beteckningar. Utöver det kan de få 
ströpoäng, t.ex. om de kan para ihop rätt begrepp med rätt substans (t.ex. 
BTB med indikator, HCl med syror). I praktiken är det således möjligt att 
eleverna, utifrån principerna för poängtilldelning, får godkänt på provet 
på basis av innehållsligt fragmentariska kunskaper.

5. Avslutande diskussion
Vad kan vi då säga om vad det är som format och karakteriserar dessa 
fyra finlandssvenska kemilärares bedömningspraktik/er? Av lärarnas ut-
sagor framgår det att lärutbildningen och fortbildning haft en marginell 
betydelse för det bedömningsarbete de utför. Det är således rimligt att 
anta att Jacksons (1986) tes om att lärarnas egen skoltid och deras erfar-
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enheter från den har haft störst inflytande över hur deras provkonstruk-
tion och bedömning tagit form. Inom två av skolorna fanns det inslag av 
kollegial provkonstruktion, antingen så att alla lärare bidrog med frågor 
som sedan utgjorde underlag till provet eller så att en lärare utarbetade ett 
förslag som kollegorna gav synpunkter på. På den tredje skolan skedde 
provkonstruktionen individuellt i förhållande till kollegor på skolan, men 
i samverkan med extern mentor (äldre kemilärare på annan skola). I den 
mån de här fyra lärarna utvecklat eller förändrat den bedömningspraktik 
de skolats in i under sin egen skoltid har detta skett tillsammans med kol-
legor – eller i mötet med eleverna, vilket Fanny indirekt antyder då hon 
talar om hur hon förändrat de prov hon konstruerar och vad hon kräver 
av eleverna: ”de kan inte skriva längre” [dagens elever har svårare att 
uttrycka sig i skrift än vad som var fallet förr].

Den examinationsform som förekom på alla skolor, var skriftliga 
prov. På en av skolorna kompletterades detta med ett laborationsprov. 
Frågor med fasta svarsalternativ (flervalsfrågor) eller frågor med korta 
öppna svar dominerade. Ingen av lärarna uppgav att de hade innehållsliga 
prioriteringar beträffande vilka frågor eleverna behövde kunna besvara 
för att få godkänt på provet. Namn, begrepp och kemiska beteckningar 
framstår dock som viktigast att kunna, utifrån antalet delfrågor (25 av 37 
i Fin1). I Fin3 finns även ”i vanliga fall” en förväntan på förståelse – som 
kommer till uttryck i prov med essäfrågor, där eleverna förväntas visa 
sin förståelse genom hur de uttrycker sig i skrift om begreppen. Detta 
var dock inte fallet för det observerade provet.

Alla provfrågor uppges vara lika viktiga, ingen fråga tillmäts således 
mer värde än någon annan. Vilka poäng som helst duger för att nå god-
känt – andelen poäng gäller. Men ordningsföljden signalerar att de frågor 
som finns i början av provet är lätta medan de som finns i slutet av provet 
är svårare. Detta är en praxis som alla fyra lärarna tar för given. Vidare 
finns en del frågor med för att ge ”svaga” elever möjlighet att få poäng 
(”turpoäng” kontra ”riktiga poäng”). Detta kan förstås som ett dilemma 
ur såväl lärar- som elevperspektiv. Ur ett elevperspektiv ska samma antal 
poäng resultera i samma vitsord. Ur ett lärarperspektiv kan samma antal  
poäng representera rätt olika kunskaper och därmed värderas olika av 
läraren (jfr citatet av Fredrika på s. 188).

Principerna för bedömning och betygssättning i relation till provet 
som vi urskiljt kan tolkas som influerade av en vardagsförståelse av 
normrelaterad betygssättning59. Även om det mesta var likt när det gäll-

59  För en utförlig beskrivning av skillnader mellan olika grunder för be-
tygssättning där normrelaterad utgör ett exempel, jfr t.ex. Korp, H. (2003). Kunska-
psbedömning – hur, vad och varför. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
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de grunderna för bedömning har vi dock konstaterat en grundläggande 
skillnad mellan skolorna – hur stor andel av totalpoängen som krävs för 
godkänt betyg. Den varierade från 20 till 50 procent i relation till sko-
lornas principer och från 20 till 40 i deras praxis. Den egentliga grunden 
för godkänt betyg var dock flytande och fastställdes i efterhand i relation 
till elevernas resultatpoäng. Betygen var bundna till klass eller parallell-
klasser där de fördelades linjärt och skalan justerades i förhållande till 
utfallet. I materialet finns inga indikationer på att lärarna använde kurs-
planens mål eller kriterier som utgångspunkt för provkonstruktion eller 
bedömning.
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