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Betydelsen av rapportskrivning 

Gymnasieelevers frågor och språkanvändning vid diskussion om kemisk 

bindning 

Susann Kristiansen  

Sammanfattning 

Vid ett laborativt arbete i undervisningen får eleverna möjlighet att samtala med varandra och dela med 

sig av tidigare erfarenheter, vilket har en positiv effekt på elevernas lärande. Att skriva i undervisningen 

har också visat sig ha en stor effekt på elevernas lärande, då de får utveckla och strukturera om sina 

tankar. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elevernas kunskap inom kemisk bindning 

utvecklas, samt hur elevernas språk utvecklas vid kursmoment med laborativt inslag och laborations-

rapportskrivning. För att undersöka detta har kommunikationen hos fyra elever, som gick första året på 

gymnasiet och läste kemi, spelats in och sedan transkriberats, när eleverna genomförde och efteråt 

presenterade en laboration. Det här materialet tillsammans med elevernas laborationsrapporter blev 

sedan analyserade dels med PEA, dels med fokus på ämnesspråk och vardagsspråk. Resultatet visar att 

under alla delar i kursmomenten finns det ett fokus på laborationsrapporten och hur den ska skrivas där 

eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper inom kemisk bindning samt utveckla sitt ämnesspråk.  

Nyckelord 

Kemisk bindning, laboration, laborationsrapport, PEA, elevers språk, ämnesspråk, vardagsspråk  

  



Abstract  

Laboratory work in science education gives students opportunity to have a conversation and share 

knowledge with other classmates, which have a positive effect on students learning. To be able to 

communicate by writing in science education, has also been proven to have an enhanced the learning 

process by helping students to organized and challenged their thoughts. Therefore, this study objective 

is to explore how students’ knowledge about chemical bonding and their scientific language develops 

with laboratory work and laboratory report writing. To explore this, the communication of four students 

in their first year of high school, studying chemistry were recorded and later transcribed, while they 

performed and afterwards presented a lab. This material together with the students’ final laboratory 

report has been analyzed with regards to PEA and the language used by students. The study indicates 

that the use of laboratory report writing has helped students to develop their knowledge about chemical 

bonding, but also their scientific language.  

Keywords 
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colloquial language  
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Inledning 

Laborativt arbete 

Laborativt arbete i undervisningen av kemi och andra naturvetenskapliga ämnen anses vara ett viktigt 

inslag i undervisningen där eleverna ska få möjlighet att utvecklas i de naturvetenskapliga arbets-

metoderna (Hofstein & Lunetta, 2004; Högström, Ottander & Benckert, 2006, 2010). I examensmålen 

för naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet, beskrivs det att eleverna ska få utveckla sina kunskaper 

i naturvetenskap genom ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet, vilket gör att laborativt arbete 

är ett centralt inslag i naturvetenskaplig undervisning (Skolverket, 2011a).  

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska 
fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i 
modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. ( …. ) Utbildningen ska stimulera 
elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande. Genom utbildningen ska 
eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, 
logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. ( …. ) Förståelse av naturvetenskap 
bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra 
jämförbara praktiska moment ska därför vara centrala inslag i utbildningen (Skolverket, 2011a). 

I ämnesplanen för kemi står det att undervisningen ska ge eleverna möjligheten att utveckla sig i 

naturvetenskapliga arbetsmetoder och träna sin förmåga att kritisk tänka samt utveckla sin 

problemlösningsförmåga (Skolverket, 2011b).  

Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt samt att 
kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. ( …. ) Undervisningen ska innefatta 
naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, planera och utföra experiment 
samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. I undervisningen ska eleverna ges 
tillfällen att argumentera kring och presentera analyser och slutsatser. (Skolverket, 2011b).  

Dessa riktlinjer visar att Skolverket anser att laborativt arbete är ett viktigt inslag i kemiundervisningen 

för att ge eleverna möjlighet att utvecklas och förstå kemi. Det har också visats i tidigare forskning att 

lärare tycker att laborativt arbete är ett viktigt inslag i naturvetenskaplig undervisning (Hofstein & 

Lunetta, 2004; Högström m.fl., 2006, 2010). Enligt Högström m.fl. (2006, 2010) som studerade vilka 

mål lärarna hade med det laborativa arbetet, var målen med det laborativa arbetet till exempel att 

eleverna skulle få utveckla sin kunskap och förståelse om naturvetenskap och dess begrepp och fenomen 

och få möjligheten att reflektera över det laborativa arbetet. Vidare menar Högström m.fl. (2006, 2010) 

att lärarnas mål med det laborativa arbetet i naturvetenskaplig undervisning var att göra eleverna 

intresserade av naturvetenskap samt ge eleverna möjlighet att träna på praktiska färdigheter. Laborativt 

arbete i naturvetenskaplig undervisning är också viktigt för att höja motivationen för lärande hos 

eleverna (Hofstein & Lunetta, 2004). Det är däremot inte säkert att alla dessa mål uppfylls. Enligt 

Abrahams och Millar (2008) fick eleverna i första hand utveckla sin förmåga att genomföra laborationer 

och arbeta praktiskt och att eleverna behöver hjälp att koppla det de gör i laborativt arbete med den 

teorin de arbetar med. I kemilaborationer har eleverna speciellt svårt att koppla de det gör under 

laborationen med teorin då kemilaborationer oftast uppfattas väldigt abstrakta (Högström m.fl., 2010). 

Laborativt arbete i kemi brukar vara mer styrda och ha receptinstruktioner för att undvika risker 

(Högström m.fl., 2010). Genom de styrda laborationerna i form av receptinstruktioner samt avsaknad 

av resurser och tidsbrist kan leda till att eleverna inte får möjlighet att planera och genomföra egna 

laborationer (Högström m.fl., 2010).  
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Detta kan sammanfattas som att laborativt inslag i undervisningen är både nödvändigt och viktigt, och 

det finns mål som är tänkta att bli uppfyllda under laborationer men det finns även svårigheter med det 

laborativa arbetet. Vid kemiundervisning ska eleverna få möjlighet att arbeta med laborativt arbete där 

de bland annat ska få möjligheten att argumentera och presentera resultat de får fram vid laborationerna 

vilket gör att kommunikation är en viktig aspekt inom det laborativa arbetet (Skolverket, 2011b).  

Kommunikation i laborativt arbete  

I ämnesplanen i kemi står det att eleverna ska utveckla ”förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt 

samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk” (Skolverket, 2011b). Enligt Lemke 

(1990) är att lära sig naturvetenskap samma sak som att lära sig att använda det naturvetenskapliga 

språket. Det vill säga för att eleverna ska lära sig kemi är det viktigt att de lär sig behärska ämnesspråket. 

Men det handlar inte bara om att lära sig enskilda begrepps betydelse, utan det handlar även om att 

kunna använda dessa begrepp i olika kontexter och veta hur begreppen är relaterade till varandra 

(Rundgren, 2006). Därför behöver eleverna träna på att använda de kemiska begreppen i en 

kommunaktiv praktik, som till exempel laborationer. Att elevernas deltagande i kommunikativ praktik 

är viktig för deras utveckling i kemi och naturvetenskap har också Rivard och Straw (2000) konstaterat. 

Deras slutsats var att genom kommunikativ praktik kunde eleverna diskutera begrepp som de inte förstod 

och genom att dela med sig av tidigare erfarenheter kunde de tillsammans utvecklas inom området. Vid 

kommunikation mellan eleverna där de delar med sig av tidigare erfarenheter för att ta till sig ny kunskap 

kan det ske ett meningsskapande hos eleverna och detta meningsskapande kan studeras med practical 

epistemology analysis (PEA) (Piqueras, Hamza & Edvall, 2008; Wickman, 2004; Wickman & Östman, 

2002). Ur ett sociokulturellt perspektiv sker det ett lärande mellan individer (Säljö, 1992) vilket gör det 

intressant att studera hur eleverna pratar med varandra och vilket språk de använder under 

undervisningen.  

Ämnesspråk och vardagsspråk i undervisningen  

Att eleverna ska lära sig att kommunicera med ett naturvetenskapligt språk är en central del i kemi-

undervisningen (Skolverket, 2011b). För att utveckla ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena, 

behöver eleverna aktivt arbeta med språket och få möjlighet att lära sig vad de naturvetenskapliga 

begreppen betyder samt koppla ihop dessa begrepp med ett vardagsspråk (Larsson & Jakobsson, 2017). 

Rundgren (2006) har visat betydelsen av elevernas tidigare erfarenheter och vardagsspråk, i form av 

metaforer och hjälpord, för att kunna förklara fenomen de inte är vana vid. Användning av metaforer i 

en lärandesituation har också Jakobson och Wickman (2007) diskuterat i sin undersökning av elevernas 

användning av spontana metaforer (metaforer eleverna spontant använder). Jakobson och Wickman kom 

fram till att eleverna använder metaforer för att förklara det de observerade. När elever är osäkra på 

vilka naturvetenskapliga begrepp de ska använda i diskussioner, kan de istället använda hjälpord som 

kan tolkas som alternativ namngivning, där innebörden av ett specifikt hjälpord kan variera beroende på 

kontext (Rundgren, 2006). Ett annat viktigt verktyg eleverna kan använda när de pratar om 

naturvetenskap är estetiska uttryck (Jakobson & Wickman, 2008). Estetiska uttryck kan vara till exempel 

fint och äckligt och enligt Jakobson och Wickman är användningen av estetiska uttryck, vilket är en 

form av vardagsspråk, nödvändiga för att ta till sig och få en förståelse kring en ny naturvetenskaplig 

kunskap. Även om användning av vardagsspråk i form av spontana metaforer, hjälpord och estetiska 

uttryck kan hjälpa elevernas utveckling av förståelse av teorin i naturvetenskap, kan det också förhindra 

den (Rundgren, 2006; Larsson & Jakobsson, 2017). Innebörden av metaforerna och hjälporden kan 

variera mellan individer, vilket kan leda till förvirring (Rundgren, 2006). Larsson och Jakobsson (2017) 

nämner att användningen av vardagsspråk kan hindra elevernas utveckling i ämnesspråk i 

naturvetenskapliga ämnen ifall det inte kopplas ihop med de naturvetenskapliga termerna.  
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Sammanfattningsvis kan eleverna lära sig naturvetenskap genom att använda ett ämnesspråk där de 

kopplar nya och okända termer med tidigare erfarenheter. I kemiundervisningen behöver eleverna få 

dela med sig av sina tidigare erfarenheter samt diskutera frågor och begrepp de inte förstår. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, diskuteras vikten av att kommunicera med varandra för att skapa 

förutsättningar för lärande, då man anser att kunskap finns mellan människor (Säljö, 1992). 

Peer learning 

Vid situationer som består av kommunikativ praktik får eleverna möjlighet att diskutera med varandra 

och hjälpa varandra att förstå olika fenomen (Rivard & Straw, 2000). Förutsättningar för lärande kan 

inträffa mellan både elev och lärare samt mellan elev och elev. De situationer där lärande sker på grund 

av samspel mellan elev och elev utan stöd från läraren kallas för peer learning (Boud, Cohen & 

Sampson, 1999; Topping, 2005). Vid peer learning sker lärande i samspel mellan jämbördiga personer, 

med lika eller olika akademiska kunskaper. En form av peer learning är cooperative learning som 

handlar om att man tillsammans arbetar strukturerat mot ett gemensamt mål (Topping, 2005). Gok och 

Gok (2016) studerade effekterna av peer learning hos elever som läste kemi. De kom fram till att peer 

learning hade positiva effekter på elevernas lärandestrategier och problemlösningsförmåga. Vid 

diskussion mellan elev och elev använder eleverna sig av ett liknade språk vilket kan underlätta när de 

ska förstå varandra och ta till sig det de diskuterar (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2003). 

Eleverna pratar heller inte förbi varandra vilket är en risk när elever och lärare diskuterar med varandra 

då de inte har ett gemensamt språk (Rundgren, 2006). Däremot ställer peer learning och cooperative 

learning stora krav på en fungerande kommunikation mellan eleverna (Topping, 2005). Enligt Topping 

kan det finnas problem med peer learning ifall eleverna inte har den kommunikationsförmågan som 

krävs för ett fungerande arbete men också ifall alla som är inblandade vid peer learning inte får den 

utmaningen de behöver för att kunna utvecklas. Det går inte heller att bara sätta ihop eleverna i mindre 

grupper och förvänta sig att det sker en peer learning, eleverna behöver hjälp från läraren (Topping, 

2005). 

Genom peer learning och kamratåterkoppling får eleverna möjlighet att kommunicera med varandra och 

dela med sig av tidigare erfarenheter för att klara ett gemensamt mål (Topping, 2005). Genom denna 

muntliga kommunikationen mellan eleverna kan de utveckla en förståelse för kemi (Gok & Gok, 2016) 

men det är också viktig med en skriftlig kommunikation för att få en ökad förståelse (Rivard & Straw, 

2000).   

Betydelsen av att skriva  

Skrivandet spelar en stor roll för lärandet och förståelsen av naturvetenskap (se till exempel Glynn & 

Muth, 1994; Pelger & Nilsson, 2016; Rivard & Straw, 2000; Yore, Bisanz & Hand, 2003). Rivard och 

Straw (2000) undersökte effekten på elevernas lärande när de fick (1) skriva, (2) prata och (3) skriva 

och prata. Deras slutsats var att muntlig kommunikation i naturvetenskaplig undervisning spelar en stor 

roll genom att eleverna delar med sig av erfarenheter och tillsammans utvecklar ett lärande. Däremot 

kom Rivard och Straw också fram till att användningen av aktiviteter där eleverna får både prata och 

skriva, kan ge en större effekt på lärande. Genom att skriva i samband med muntlig kommunikation, 

kan eleverna strukturera om sina tankar och idéer så att de blir mer sammanhängande, vilket kan leda 

till ett långvarigt lärande (Glynn & Muth, 1994; Rivard & Straw, 2000). Vidare har Glynn och Muth 

(1994) diskuterat vikten av att skriva i de naturvetenskapliga ämnena för att eleverna ska upptäcka sina 

kunskapsluckor och vad de kan ha missuppfattat.  
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Moon, Zotos, Finkenstaedt-Quinn, Gere och Shultz (2018) har studerat hur studenter på universitet som 

studerade en introduktionskurs inom fysikalisk kemi, påverkades av aktiviteter i form av writing-to-

learn och kom fram till att studenter som gjorde dessa aktiviteter fick en större förståelse för ämnet. Hur 

dessa aktiviteter i writing-to-learn ser ut kan bero på kontexten (se till exempel Moon m.fl., 2018; Shultz 

& Gere, 2015). Tillgång till handledning under rapportskrivning har visats sig ha effekt på elevernas 

lärande, då avsaknaden av handledning kan det leda till förvirring och missförstånd hos eleven (Aurora, 

2010). Detta indikerar att skrivandet är en viktig del av undervisningen i kemi.  

Syfte och Frågeställning 

Laborativt arbete är viktigt i kemiundervisningen eftersom eleverna får bland annat möjligheten att 

samtala om kemi där de får testa att använda kemiska termer (Högström m.fl., 2006, 2010). Eleverna 

får också möjligheten att använda kemiska termer, strukturera om sina idéer och uppfatta kunskaps-

luckor i kemi under skrivaktiviteter (Glynn & Muth, 1994; Rivard & Straw, 2000). Syftet med det här 

arbetet är att undersöka hur processen med rapportskrivning kan påverka elevernas förståelse och 

språkanvändning när de får arbeta med begreppen inom kemisk bindning under en längre tid.  

• På vilket sätt försöker eleverna besvara de frågor om kemisk bindning som uppstår hos dem 

under kursmomenten som består av laboration, rapportskrivning och muntlig redovisning av 

laborationen?  

• Vilket språk använder eleverna under olika kursmoment som består av laboration, rapport-

skrivning och muntlig redovisning av laborationen?  
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Metod 

Etiska riktlinjer 

Denna studie har förhållit sig till de krav som Vetenskapsrådet har tagit fram för en vetenskaplig 

undersökning inom humanistisk–samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 

2002, 2017). Eleverna blev vid studiens start, informerade om studiens syfte, tidsåtgång och att studien 

var anonym och frivillig att delta i samt att de kunde avbryta sin medverkan att vara med i studien när 

som helst. Deltagarna fick lämna in ett skriftligt samtycke (bilaga 1) om att de ville vara med i studien 

och att de samtyckte till ljudinspelning och insamling av texter i form av laborationsrapporter. Vid 

insamling av samtycket fick eleverna lämna över lapparna upp och ner för att jag inte skulle få veta vem 

som hade gett och inte gett sitt samtycke vid det tillfället för att undvika en påverkning på eleverna. Vid 

de anteckningar som skrevs under observationstillfällena, benämndes eleverna med bokstäver utan 

någon särskild betydelse. Dessa bokstäver ändrades sedan till fingerande namn i uppsatsen för att 

säkerställa att ingen utomstående kan identifiera enskilda deltagare. Allt material som har samlats in 

under studiens gång kommer att förstöras efter att studien är avklarad.  

Datainsamling 

Fokus har varit på att undersöka elevernas samtal under olika kursmoment i Kemi 1 med laborativt 

inslag och rapportskrivning. Eftersom fokuset i studien har varit på elevsamtal för att få en djupgående 

förståelse om hur eleverna diskuterade frågor och hur elevernas språk utvecklades, har en kvalitativ 

studie valts (Denscombe, 2016).  Studien genomfördes på en gymnasieskola i en storstad (>200 000 

invånare) i Sverige, där de medverkande eleverna var 15–16 år och gick sitt första år på naturvetenskaps-

programmet. Under studiens gång studerades fyra elever och datainsamlingen som genomfördes 

utsträckte sig under en månads tid och bestod av fyra observationstillfällen och insamling av elevtexter 

i form av laborationsrapporter. De fyra observationstillfällena bestod av två laborationer där eleverna 

arbetade parvis under 2–3 timmar, ett lektionstillfälle där ett av elevparen skrev laborationsrapport och 

ett redovisningstillfälle där eleverna fick redovisa sina laborationer och resultat i mindre grupper på fem 

respektive tre personer inklusive läraren. Observationerna ljudinspelades med hjälp av diktafon, för att 

sedan transkriberas, och under ljudinspelningarna fördes anteckningar. Med dessa anteckningar 

noterades det vad eleverna gjorde, som till exempel att eleverna hämtade material, och vid 

anteckningarna skrevs en tidsnotering för att lättare hitta händelsen kopplat till ljudinspelningen vid 

transkriberingen.  

Observationerna som genomfördes var ostrukturerade och av icke-deltagande karaktär (Bryman, 2018). 

Att observationerna var av icke-deltagande karaktär menas att observatören befann sig i klassrummet 

och iakttog vad eleverna gjorde och diskuterade men deltog inte i det som skedde i klassrummet för att 

inte störa elevernas naturliga miljö (Bryman, 2018). Observationerna ljudinspelades eftersom det är ett 

effektivt sätt att bevara kommunikationen mellan eleverna och materialet blev då inte påverkad av 

observatörens begränsade minnesförmåga (Bjørndal, 2005). Däremot kan inte ljudinspelningarna fånga 

upp icke-verbal kommunikation vilket ledde till att datainsamlingen kompletterades med anteckningar 

för att notera så detaljrikt som möjligt vad eleverna gjorde under observationerna (Bjørndal, 2005).  
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Kursmomenten i Kemi 1  

I kursmomenten i Kemi 1 fick eleverna planera och genomföra en laboration där de behandlade området 

kemisk bindning. Eleverna hade tidigare fått genomföra smålaborationer som läraren hade förberett och 

utifrån dessa smålaborationer skulle eleverna modifiera egna laborationer där de själva fick välja 

frågeställning och metod. Eleverna genomförde laborationerna parvis och en kort beskrivning till dessa 

laborationer finns i avsnitten Laboration 1 och Laboration 2. Efter att eleverna hade genomfört 

laborationerna, skrev de en laborationsrapport (med rubrikerna inledning, metod, resultat och 

diskussion). Metod och resultat skrevs parvis medan resterande rubriker av rapporten skrev individuellt 

men med muntlig kamratåterkoppling. I samband med inlämning av laborationsrapporterna fick 

eleverna redovisa sina laborationer i mindre grupper som var lärarledda. Schema över kursmomenten 

som har studerats visas i figur 1. 

 

Figur 1: Schema över kursmomenten som studerades.  

Lärarens syfte med kursmomenten var att eleverna skulle få möjligheten att träna på naturvetenskaplig 

arbetsmetod där de behandlade området kemisk bindning. Även ifall lärarens syfte med kursmomenten 

var att eleverna skulle träna på naturvetenskapliga arbetsmetoder, fick eleverna också möjligheten att 

träna på området kemisk bindning. Kemisk bindning är ett område som eleverna har arbetat tidigare 

med och haft avstämning på.  

Laboration 1  

Första elevparet bestod av Kim och Sara. Eleverna valde att undersöka vad som hände när diskmedel 

tillsattes till en blandning av olja och vatten. Deras metod var att tillsätta några droppar diskmedel i olika 

blandningar som innehöll olika volymer av vatten och olja. Den första blandningen innehöll 100 ml 

vatten och 50 ml olja och cirka 4 droppar diskmedel. Efter att ha observerat vad som hände innan och 

efter omrörning i denna blandning, valde eleverna att minska volymen på oljan kraftigt och gjorde en 

blandning med 100 ml vatten och la oljan som en tunn hinna ovanpå vattnet och tillsatte sedan 4 droppar 

diskmedel och observerade vad som hände innan och efter omrörning. 

Laboration 2 

Andra elevparet bestod av Jonas och Lotta. Eleverna undersökte vad som hände när en bit rödbeta lades 

i olika natriumkloridlösningar med olika mängd natriumklorid. Eleverna förberedde provrören genom 

att först hälla 2 ml vatten för att sedan väga upp och tillsätta natriumklorid i alla provrören och till sist 

hällde i ytterligare 8 ml vatten. Detta gjorde att eleverna fick lösningar med slutvolymen 10 ml och 

koncentration på 0 massprocent, 2,5 massprocent, 5 massprocent och 50 massprocent (lösningen med 

koncentrationen 50 massprocent blev mättad). Eleverna hade också provrör som enbart innehöll fast 

natriumklorid. Eleverna tillsatte sedan 1 gram rödbeta i varje provrör och observerade vad som hände. 

Fokuset vid denna laboration var att undersöka vad som hände när rödbeta tillsattes i 

natriumkloridlösningarna och försöka förklara det de observerade genom att diskutera kring färgämnet 

betanin som finns i rödbeta. Information om färgämnet betanin hade eleverna fått tidigare under 
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smålaborationerna och de visste att betaninmolekylerna kan binda till vattenmolekylerna med 

vätebindningar. Molekylformel för betanin finns i bilaga 2.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter datainsamlingen transkriberades ljudinspelningarna inför analys. Vid transkriberingarna ändrades 

elevernas talspråk till skriftspråk, däremot gjordes det ingen förändring i meningsbyggnaden. Ord som 

eh och em har uteslutits från transkriberingen. I de sekvenser där har behövt förtydligas vad eleverna 

diskuterade och/eller gjorde, har det lagts till förklaringar inom hakparenteser. Vid de tillfällen där det 

var tveksamt vad eleverna sa på ljudinspelningen, på grund av till exempel att eleverna pratade för tyst 

för att kunna registrera vad de sa, brus i diktafonen, mycket ljud i bakgrunden eller att diktafonen inte 

var tillräckligt nära eleverna, markerades med ”[otydligt]”. Då denna studie gick ut på att undersöka 

elevsamtal, har de sekvenser där läraren haft en stor roll i samtalet valts bort.  

Vid analysen av transkripten har fokuset varit på samtal där eleverna diskuterade vad de observerade 

under laborationerna och diskuterade kemisk bindning. Transkripten och laborationsrapporterna har 

lästs igenom ett flertal gånger och analyserats utifrån PEA och elevernas språk, vilket står beskrivet i 

avsnitten Practical epistemology analysis – PEA och Elevernas språk på sida 8 respektive sida 9. Dessa 

två analysmetoder har valts för att kunna studera elevernas användning av tidigare erfarenheter i området 

kemisk bindning och hur de använder begreppen för att besvara frågor samt vilket språk eleverna 

använder under de olika delarna av kursmomenten. Överblick av processen för dataanalysen visas i figur 

2. Beteckningen ”(…)” användes vid de sekvenser där eleverna diskuterade saker som inte berörde 

området som studerades, och då valdes bort i analysen. För att stärka studiens trovärdighet har 

transkriberingen och analysen utförts med ett öppet sinne (Denscombe, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Överblick av analysen av det insamlade materialet där syftet var att följa elevernas 

progression inom kemisk bindning i kursmoment med laborativt inslag och rapportskrivning. 

Begreppen inom de streckade boxarna är begrepp som användes under analysen. 
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Practical epistemology analysis – PEA  

PEA användes som en analysmetod i denna studie för att studera elevernas användning av begreppen 

inom kemisk bindning. Fokus har varit på elevernas samtal och vilka frågor som uppstod och hur 

eleverna besvarade dessa frågor genom att använda tidigare erfarenheter. Vid en analys med PEA är det 

fyra begrepp som är i fokus; stå fast, mellanrum, relation och möte (Piqueras m.fl., 2008; Wickman, 

2004; Wickman & Östman, 2002). I denna studien kommer analysen med PEA bestå av begreppen stå 

fast, mellanrum och relation. 

Stå fast definierar de begrepp som de delaktiga i samtalet använder utan att ifrågasätta dem. Ifall det 

kommer upp frågor eller funderingar uppstår det ett mellanrum hos deltagarna och detta mellanrum kan 

synliggöras ifall eleverna uppmärksammar mellanrummet. Ett mellanrum kan också uppstå när eleverna 

inte är överens eller om det finns tvivel över vad vissa begrepp betyder. För att försöka fylla dessa 

mellanrum behöver eleverna försöka skapa relationer genom att använda tidigare erfarenheter och de 

begrepp som står fast, och när mellanrummet fylls kan aktiviteten fortsätta framåt. När relationer skapas 

kan nya mellanrum uppstå, vilket kan ändra samtalets riktning. Mellanrum som synliggörs kan fyllas av 

eleverna men de kan även förbli ofyllda (Wickman, 2004; Wickman & Östman, 2002).  

Nedan visas ett exempel på hur PEA och begreppen inom PEA används i en analys av ett samtal mellan 

två elever. Eleverna diskuterade under detta samtal diskmedlets molekylformel.  

Kim COONa. 

Sara Fast det känns ju lite konstigt.  

Kim Lite grann. 

Sara Det borde ju vara typ såhär O2 eller någonting. 

(…) 

Kim Jag älskar den här jättelånga formeln, C17H35COONa [diskmedlets molekylformel] 

Sara [Skrattar] Men jag fattar inte det där med OO. 

Kim Det gör inte jag heller. 

[Kim och Sara skrattar] 

Kim Jag fattar verkligen inte, vad står det här på … Ja det står bara CH… Men här står det 

inte så, här står det CH3COONa. 

Sara Oh men, vilken ska man ta liksom?  

Kim Nej men vänta, här står det igen C17H35COO minus
 
Na plus. 

Sara Jaha då kanske det är att den ena… 

Kim O:et är minus och den andra är inte minus. 

Sara Ja precis, att den ena O:et är såhär jon. 

Kim  Ja. 

 

I detta samtal diskuterade Kim och Sara diskmedlets molekylformel som de hade hittat på internet. I 

samtalet stod begrepp som jon och betydelsen av kemiska symboler fast då dessa användes utan att bli 

ifrågasatta. Däremot uppstod det ett mellanrum om hur molekylformeln för diskmedel var skriven som 

synliggjordes av eleverna då de nämnde att de inte förstod vad som menas med OO. Eleverna sökte 

vidare kring molekylformeln och hittade ett annat sätt att skriva den på där laddningarna var utskrivna, 

C17H35COO
– 

Na
+
. Här försökte eleverna skapa en relation om att man kanske skrev OO för att ena syret 

kommer vara negativt laddat medan det andra syret kommer vara neutralt utifrån den andra 

molekylformeln och nämnde att det ena syret måste vara en jon. I detta samtal försökte eleverna att 

förklara det de inte förstår genom att försöka skapa en relation med tidigare erfarenheter och begrepp 

som stod fast hos dem.  
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Elevernas språk  

Vid den andra analysen har det studerats vilket språk eleverna använde under kursmomenten och hade 

utgångspunkt i kategorierna ämnesspråk, vardagsspråk och på väg till ämnesspråk. Under analysens 

gång identifierades det underkategorier till vardagsspråk i form av estetiska uttryck, spontana metaforer 

och hjälpord. Vid analysen har det först gjorts markeringar som utgick från huvudkategorierna och 

sedan delades de samtal som hade fått kategorin vardagsspråk in i underkategorier. Som tidigare nämnts 

är det viktigt för elevernas lärande att de får möjlighet att diskutera med varandra och att då både 

använda ett vardagsspråk och ett ämnesspråk för att utveckla en större förståelse men språken skiljer sig 

åt på många sätt, vilket kan göra det svårt att växla mellan dessa språk och oftast brukar eleverna ha ett 

språk mellan ett ämnesspråk och vardagsspråk (Larsson & Jakobsson, 2017).  

Ett ämnesspråk i naturvetenskap ska vara informationstätt, tydligt och så universellt som möjligt 

(Larsson & Jakobsson, 2017; Lemke, 1990). Detta betyder att när man skriver eller pratar med ett 

ämnesspråk ska man vara noggrann och språket ska innehålla relevanta begrepp inom det området man 

diskuterar. Ett ämnesspråk i kemi har en hög abstraktsnivå, begreppen är informationstäta och formellt 

och språket ska vara objektiv och inte förmänskliga objekt, samt ska man vid ett ämnesspråk i kemi 

använda uttalade symboler som ”H2O” istället för det mer vardagliga begreppet ”vatten” (Lemke, 1990). 

Utifrån detta kommer samtal som innehåller kemiska termer som används på ett tydligt och korrekt sätt 

att klassas i denna studie, som ett ämnesspråk. Vid ett vardagsspråk är innehållet vid diskussionen 

mindre formellt och abstrakt vilket gör att eleverna kan använda sig av spontana metaforer, hjälpord och 

målande beskrivningar för att förklara det de till exempel observerar (Rundgren, 2006). Användning av 

estetiska uttryck är också ett vardagsspråk (Jakobson & Wickman, 2008). När eleverna försöker använda 

ett ämnesspråk men inte gör det fullt ut, kommer det klassas som att eleverna är på väg till ämnesspråk. 

Exempel på detta kan vara när eleverna använder relevanta kemiska begrepp men samtidigt använder 

spontana metaforer. Ett annat exempel på kategorin på väg till ämnesspråk är när eleverna använder 

kemiska begrepp men gör det inte på ett korrekt sätt vilket leder till att det är svårt att förstå vad de 

menar med sin beskrivning.  
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Resultat  

Materialet som har analyserats bestod av fyra laborationsrapporter och fyra transkriberingar från två 

laborationer, en lektion där eleverna fick skriva laborationsrapport och en lektion där eleverna 

presenterade sina laborationer i mindre grupper. Det transkriberade materialet blev omfattande på 7 

timmar ljudinspelning vilket motsvarar ett omfång på cirka 29 000 ord. Två av transkriberingarna 

jämfördes med en annan lärarstudents transkriberingar som hade observerat samma observations-

tillfällen och spelat in ljud parallellt. Transkriberingarna på dessa observationstillfällen gjordes enskilt 

och oberoende av varandra, och när transkripten jämfördes framgick att de var nästa identiska. 

Resultatet består av en analys på det insamlade materialet som har analyserats utifrån PEA och elevernas 

språk. Kursmomenten med laborativt inslag och rapportskrivning var komplext som eleverna försökte 

diskutera utifrån området kemisk bindning. Analysen med PEA visade att under kursmomenten blev 

eleverna intresserade av de fenomen de kunde observera under laborationerna och att det snabbt uppstod 

flera mellanrum kring vad som hände på molekylär nivå där eleverna försökte skapa relationer med 

hjälp av tidigare erfarenheter i kemisk bindning. Under analysens gång observerades det att eleverna i 

slutet av kursmomenten använde flera begrepp från området kemisk bindning i försök med att fylla de 

mellanrum som uppstod i början av kursmomenten. Att eleverna använde flera begrepp från område 

kemisk bindning i slutet av kursmomenten kunde också observeras i analysen av elevernas språk. Under 

laborationerna använder eleverna framförallt ett vardagsspråk i form av estetiska uttryck som berörde, 

spontana metaforer och hjälpord för att beskriva det de kunde observera och det fanns inga tydliga tecken 

på att användningen av till exempel metaforer förvirrade eleverna. Däremot var eleverna medvetna 

under alla delar av kursmomenten om att de skulle använda ett ämnesspråk genom att de försökte testa 

använda begrepp de inte var vana vid, för att sedan kunna skriva laborationsrapport. Under 

redovisningarna och i laborationsrapporterna var eleverna på väg till ett ämnesspråk genom att de 

använde flera begrepp inom området kemisk bindning. 

Elevernas mellanrum om polärt och opolärt 

Eleverna Sara och Kim undersökte i Laboration 1 vad som hände med en blandning av vatten och olja 

när några droppar diskmedel tillsattes. Detta medförde att begrepp som polärt och polära molekyler, 

opolärt och opolära molekyler, hydrofob, hydrofil, vätebindningar, dispersionskrafter, amfifil molekyl 

och densitet var begrepp som eleverna tog upp under diskussionen om vad som hände i Laboration 1. 

Då transkriberingarna blev omfattande fanns det flera exempel som kunde analyseras med PEA som 

visade hur eleverna arbetade med de mellanrum som uppstod under laborationen. Här nedan illustreras 

ett av dessa exempel där det uppvisar hur ett mellanrum om kemisk bindning med fokus på polära- och 

opolära molekyler, uppstod hos eleverna.  
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Del 1 – Laboration 1 

Under Laboration 1, som var del 1 i kursmomenten (figur 1), tillsatte eleverna diskmedel i en blandning 

av vatten och matolja och det uppstod tidigt ett mellanrum om vad som hände i blandningen och detta 

mellanrum försökte eleverna fylla under laborationen.  

1. Kim  Tror du att diskmedlet har löst sig med oljan eller att de bara är så där… Befinner sig 

där med varandra?  

(…) 

2. Kim Alltså man använder inte diskmedel för att liksom lösa upp oljan. 

3. Sara Nej. 

4. Kim Utan för att få bort oljan. Så jag antar att det ser ut som att oljan och diskmedlet binder 

sig eller någonting. 

5. Sara Ja. 

(…)  

6. Sara Alltså diskmedel lär vara opolärt, för att få med sig oljan. 

7. Kim Ja jag skulle tro det. 

(…)  

8. Sara Alltså när man bara söker på diskmedel på Wikipedia så står det såhär ”lösligt i såväl 

vatten som fett” [läser från datorn]. Hur kan någonting lösa sig i båda?  

9. Kim  Ingen aning. Det lät… 

 

Under laborationen när Kim och Sara observerade vad som hände med blandningarna av vatten, olja 

och diskmedel ställde Kim frågan vad som händer med diskmedlet, ifall det har löst sig med oljan (rad 

1). Genom denna fråga uppstod ett mellanrum som rörde hur oljan och diskmedlet förhåller sig till 

varandra i blandningen, vilket var ett mellanrum om kemisk bindning. Under laborationens gång 

diskuterade eleverna fenomenet med oljan och diskmedel där de vid ett tillfälle diskuterade att man inte 

använder diskmedel för att lösa upp oljan, utan för att få bort den (rad 2–3). Utifrån denna diskussion 

skapade Kim en relation att diskmedel och oljan måste binda till varandra (rad 4) vilket var en början 

på att fylla mellanrummet om vad som hände på en molekylär nivå i deras blandning av vatten, olja och 

diskmedel. Utifrån detta skapade Sara en relation att diskmedel måste vara opolärt för att kunna binda 

till oljan (rad 6) där begreppet opolärt stod fast hos eleverna. Senare under laborationen letade eleverna 

efter information på internet om diskmedel, där de fick insikten att diskmedel är lösligt i både vatten 

(polär vätska) och fett (opolär vätska) (rad 8). Utifrån denna information uppstod det ett nytt mellanrum 

om kemisk bindning genom att eleverna inte förstod hur ett ämne kan lösas i både polära- och opolära 

vätskor (rad 8–9). Både eleverna konstaterade att de inte förstod hur ett ämne kan lösas i både polära- 

och opolära vätskor vilket ledde till att mellanrummet synliggjordes. Däremot diskuterade inte eleverna 

vidare om detta under den resterande tiden av laborationen vilket gjorde att detta mellanrum inte fylldes.  

Del 3 och 4 – Laborationsrapport och Redovisning  

Under del 3 och 4 av kursmomenten (figur 1) fick eleverna presentera sina laborationer där de pratade 

om vad deras metod var, vad för resultat de fick samt teorin i laborationen. I dessa delar fortsatte Sara 

och Kim att diskutera kring mellanrummen som hade uppstått under Laboration 1 angående kemisk 

bindning. Kim redovisade sin laboration för läraren och en annan elev som benämns som Cristin.  
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10. Kim Men sen blandade vi det igen och då hände det samma sak att diskmedlet liksom löste 

sig upp i både oljan och vattnet och då var det vi valde såhär, försöka förstå varför det 

hände eller hur det hände eftersom, att… 

11. Cristin Mm. 

12. Kim  Olja är opolärt och vatten polärt. 

13. Cristin  Mm. 

14. Kim Och sen när vi tittade lite mer på diskmolekylerna så kunde man se att det var en sida 

är polär och en annan sida är opolär så det är därför de kan men binda då med båda oljan 

och vattnet.  

 

I detta samtal mellan Kim och Cristin försökte Kim förklara vad som hände i en blandning av vatten, 

olja och diskmedel där hon skapade relationen att diskmedel har både en polär- och opolär sida och kan 

då binda med både vatten- och oljemolekylerna (rad 10–14). Genom detta fylldes mellanrummen som 

uppstod i Laboration 1 om vad som hände med diskmedlet när det tillsattes i en blandning av vatten och 

olja samt om hur diskmedel är lösligt i både polära- och opolära vätskor. Däremot diskuterade inte Kim, 

vare sig under redovisningen eller i laborationsrapporten, om vilka kemiska bindningar som bildades i 

blandningen. Hon benämnde det bara som att diskmedel kan lösas med vatten och olja då de både har 

polära- och opolära sidor men nämner inte vilka kemiska bindningar som bildades mellan molekylerna. 

Sara drog liknade slutsatser som Kim vilket hon presenterade under redovisningen där hon presenterade 

sitt arbete för läraren och tre andra elever där en av dem benämns som Jonas.  

 

15. Sara Vi fick svaret att ja men diskmedel alltså det binder sig både till vatten och oljan. Och, 

sen efter lite efterforskning så, så har vi fått reda på att det är amfifil vilk… också är 

detergent. Alltså det finns olika namn för den här typen av molekyl som både är polär 

och icke polär. 

(…) 

16. Lärare Mm. Vad gör den [diskmedlet] då när den är med fett och vatten? 

17. Sara Alltså den har liksom … det har, man kan säga att den har en del som ja men binder sig 

till alltså lösningsmedlet som är fett så… 

18. Lärare Mm. 

19. Sara Och en del… ja men det vattenlösliga. 

(…)  

20. Jonas Vad är det för krafter då mellan diskmedelmolekylerna och oljekedjorna? 

21. Sara Det är ju att lika löser sig till lika. Alltså om du har något opolärt då kommer det binda 

sig till något opolärt… för det är liksom balans tror jag. 

(…) 

22. Jonas Så det är inga bindningar mellan fettet och vattnet och diskmedlet då? 

23. Lärare Jo. 

24. Jonas Dispersionskrafter då? 

25. Sara Ja. 

 

Sara skapade, på liknade sätt som Kim, en relation om att diskmedel kan binda sig till både polära – och 

opolära vätskor och namngav dessutom fenomenet med begreppen amfifil och detergent (rad 15), vilket 

hon även gjorde i sin laborationsrapport där hon beskrev mer utförligt vad som menas med amfifil.  

Resultatet visade tydligt att diskmedlet löste sig med både vattnet och oljan. ( …. ) Diskmedel är en amfifil 
vilket innebär att tensidmolekylerna (som diskmedel består av) har en hydrofob del som är fettlöslig men 
även en hydrofil del som är vattenlöslig. Det som händer är att tensidmolekylen hamnar spontant i 
gränsskiktet mellan oljan, som kommer i kontakt med fettlösliga delen, och vattnet som kommer i kontakt 
med den vattenlösliga delen (Citat från Saras laborationsrapport på Laboration 1).  
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I redovisningen påbörjades en diskussion om vad som skedde på molekylär nivå i Laboration 1 där Sara 

tog upp att diskmedelmolekylen har olika delar som binder sig till polära- och opolära molekyler (rad 

15–19) vilket gjorde att mellanrummet kring vad som hände med diskmedlet i blandningen av vatten 

och olja samt mellanrummet om hur diskmedel kan vara lösligt i både polära- opolära vätskor fylldes. 

Däremot diskuterade Sara inget om vilka kemiska bindningar som bildades, utan detta började diskuteras 

först när en annan elev Jonas frågade vilka krafter som verkade mellan diskmedelmolekylerna och 

oljemolekylerna (rad 20). Genom detta uppstod ett mellanrum hos Jonas, vilket ledde till att samtalet 

bytte riktning. Sara försökte svara på Jonas fråga (och då fylla mellanrummet) genom att införa principen 

lika löser lika (rad 21) men hon visade en tveksamhet kring principen och vilka kemiska bindningar som 

bildades genom att hon uttryckte att det sker för det är liksom balans tror jag (rad 21). Jonas försökte 

sedan skapa en relation att det är dispersionskrafter som sker mellan oljan, vattnet och diskmedlet (rad 

24) men det är svårt att avgöra ifall mellanrummet fylldes för honom.  

Under redovisningen av laborationen och i laborationsrapporterna diskuterade Sara och Kim om vad 

som hände på en molekylär nivå och försökte fylla det mellanrum som uppstod under Laboration 1. 

Under redovisningens gång hade eleverna fyllt mellanrummet om hur ett ämne kan vara lösligt i både 

polära- och opolära vätskor, vilket Sara också namngav som amfifil. Under redovisningen och i 

laborationsrapporterna visade eleverna en förståelse om vad som händer på en molekylär nivå och de 

använde flera begrepp från området kemisk bindning vilket är begrepp som stod fast hos dem. Däremot 

diskuterade inte eleverna om vilka kemiska bindningar som bildades och detta verkade heller inte vara 

något som eleverna var medvetna om att de skulle nämna.   

Elevernas mellanrum om rödbetans påverkan på 
natriumkloridlösningarna   

Eleverna Jonas och Lotta undersökte i Laboration 2 vad som hände med olika natriumkloridlösningar 

när en bit rödbeta tillsattes. Detta medförde att begrepp som vattenlöslighet, koncentration (eleverna 

nämner det som salinitet), intermolekylära bindningar, jondipolbindningar, jonbindningar, och 

vätebindningar var begrepp som eleverna tog upp i diskussionerna om vad som hände i Laboration 2. 

Då transkriberingarna blev omfattande fanns det flera exempel som kunde analyseras med PEA som 

visade hur eleverna arbetade med de mellanrum som uppstod under laborationen i hela kursmomenten. 

Här nedan illustreras ett av dessa exempel där det uppvisar hur ett mellanrum om kemisk bindning 

uppstod där eleverna hade ett fokus vad som hände på en molekylär nivå när de tillsatte rödbeta i de 

olika natriumkloridlösningarna.  

Del 1 – Laboration 2 

Under Laboration 2 som var del 1 i kursmomenten (figur 1) undersökte eleverna Jonas och Lotta om 

vad som hände när de tillsatte 1 gram rödbeta i natriumkloridlösningar med olika koncentrationer. Vid 

denna laboration uppstod det ett mellanrum kring vad som hände i provrören med olika koncentrationer 

av natriumkloridlösningar och detta är ett mellanrum som eleverna diskuterade bland annat under 

laborationen. 
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26. Jonas Oh den [färgen] sprider sig inte direkt, häftigt. 

27. Lotta Mhm men varför då?  

28. Jonas Jag vet inte, kanske borde göra det igen. 

(…)   

29. Lotta  Men är det för att vi har pressat ner den mer än de andra?  

(…) 

30. Lärare  Bra, ja men här ser man just ett konserverande då det genom att… vattnet som finns i 

rödbetan är ju liksom i rörelse.  

31. Jonas Ja.  

32. Lärare  Och det som då kommer utanför rödbetan det fastnar i saltet.  

33. Jonas Ja 

34. Lärare  Det blir bundet där och så kan det inte diffundera tillbaka 

35. Lotta Och då blir det liksom [otydligt]  

36. Lärare  Precis, och då ser det ut som att saltet liksom suger ut… 

37. Jonas Är det bundet? 

38. Lärare … vattnet 

38. Jonas Är det i… alltså en jondipolbindning  

39. Lärare  Ja  

 

För Jonas och Lotta uppstod mellanrum när de tillsattes rödbetan i de olika provrören med 

natriumkloridlösning där de observerade att färgen spred sig olika och Lottas ställde frågan vad detta 

kan bero på (rad 27). Lotta försökte sedan skapa relationen att skillnaden på färgspridningen beror på 

att de hade pressat ner rödbetorna olika mycket i de olika provrören (rad 29) men detta är något som 

Jonas inte ger respons på. Vid laborationen började eleverna prata med läraren om det fenomen de kunde 

observera där de diskuterade vad som hände när en bit rödbeta tillsattes i provröret med fast 

natriumklorid. I detta samtal diskuterade läraren om att vatten är i rörelse (rad 30–39). Jonas försökte 

rikta in samtalet på vilka kemiska bindningar som bildades och frågade läraren ifall det var 

jondipolbindning (rad 38) vilket läraren svarade ja på (rad 39). Det blev dock ingen fortsatt diskussion 

eller utveckling om jondipolbindningar och dess påverkan i de olika lösningarna under detta samtal.  

Del 2 – Rapportskrivning på Laboration 2 

Under rapportskrivningen, vilket var del 2 i kursmomenten (figur 1) fick eleverna tillfälle att skriva 

deras laborationsrapport där de hjälptes åt. Stor del av rapportskrivningen bestod av diskussioner om 

hur de skulle skriva deras metod och resultat men i slutet av rapportskrivningen började eleverna 

diskutera vad som hände på en molekylär nivå under Laboration 2.  

39. Jonas  Ju mer salt en… lösning innehöll [otydligt] desto mörkare var dess nyans.  

(…)  

40. Lotta  Okej och det var på grund av jondipolbindningar? 

(…) 

41. Jonas För att jondipolbindningar finns mellan natriumklorid och vattnet men även mellan 

natriumklorid och betaninet eftersom betanin är en dipol. 

42. Lotta Ja. 

43. Jonas Betamolekylen är en dipol. 

44. Lotta  Men alltså så här, så det man kan säga, det är inga vätebindningar mellan salt och vad 

heter det betaninet.  

45. Jonas Nej. 
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I detta samtal pratade eleverna kring att färgnyansen blev mörkare i de natriumkloridlösningar som hade 

en högre koncentration (rad 39) där Lotta frågade ifall det var på grund av jondipolbindningar (rad 40). 

Jonas förklarade var det kan bildads jondipolbindningar och införde begreppet dipol (rad 41, 43). Under 

detta samtal försökte Lotta skapa relationen att det inte bildas vätebindningar mellan natriumklorid och 

betanin (rad 44). I detta samtal började eleverna diskutera om vilka typer av kemisk bindning som kunde 

bildas. Eleverna diskuterade på en molekylär nivå och använde begrepp inom kemisk bindning men 

mellanrummet om varför natriumkloridlösningarna fick olika färgnyanser, fylldes inte i detta samtal 

eller under resterande tid av rapportskrivningen. 

Del 3 och 4 – Laborationsrapport och Redovisning  

Under del 3 och 4 av kursmomenten (figur 1) presenterade eleverna sin laboration där Jonas beskrev 

hans metod och resultat samt teorin i Laboration 2. Jonas redovisade för tre andra elever och läraren.  

46. Jonas Och det man kunde se var att färgen spred sig snabbare och det blev mörkare nyans av 

den röda färgen i de provrören som innehöll saltlösningar med högre salinitet än de 

andra och även i de provrören som endast innehöll salt kunde vi se att färgen spred sig. 

Och det har ju med jonbindningar att göra eftersom betanin är en dipol som har bra 

förutsättningar för att skapa vätebindningar, och då sker det mellan dem [betanin-

molekylerna] och saltjonerna.  

 

Att färgnyansen berodde på koncentrationen på natriumkloridlösningarna beskrev han även i sin 

laborationsrapport. 

Saltlösningarna hade en rödare nyans ju högre saliniteten var. Detta beror på att det kan uppstå jon-dipol 
bindningar mellan saltjonerna och betaninmolekylerna. ( …. ) Alltså finn det, i en lösning med salt och 
vatten, två elektrostatiska attraktionskrafter som kan uppstå mellan lösningen och betaninmolekyler. Dels 
jon-dipol bindningar och dels vätebindningar. I ett provrör med bara vatten kan det endast uppstå 
vätebindningar mellan vatten- och betaninmolekylerna (Citat från Jonas laborationsrapport på  
Laboration 2).  

Under redovisningen (rad 46) och i laborationsrapporten försökte Jonas förklara varför färgnyansen 

skilde sig åt beroende på vilken koncentration natriumkloridlösningarna hade. Jonas försökte använda 

sig av flera begrepp inom kemisk bindning för att fylla mellanrummet om vad som hände på molekylär 

nivå och förklarade varför färgnyansen berodde på koncentrationen på natriumkloridlösningarna. Jonas 

resonerade om tre olika bindningar, jondipolbindning, vätebindning och jonbindning men det är svårt 

att förstå vad han vill få fram. Under redovisningen (rad 46) beskrev han att färgnyansen berodde på 

jonbindningar då betanin är en dipol och hade då bra förutsättningar att skapa vätebindningar vilket 

skedde mellan betaninmolekylerna och natrium- och kloridjonerna (men bindningen mellan betanin och 

natrium- och kloridjonen är jondipolbindning). Jonas använde begreppen utan att ifrågasätta dem men 

han visar ingen säkerhet när han använde begreppen vilket gör att begreppen inte stod fast hos honom, 

och mellanrummet om varför de olika natriumkloridlösningarna får olika färgnyanser förbli ofyllt. I 

laborationsrapporten nämnde Jonas bindningarna mellan natrium- och kloridjonerna och betanin-

molekylen som jondipolbindning. Jonas diskuterade bara vilka kemiska bindningar som bildades men 

kopplade inte detta till hur det påverkade färgnyansen i natriumkloridlösningarna med olika 

koncentrationer, vilket gör att mellanrummet om varför natriumkloridlösningarna fick olika färgnyanser, 

förblev ofyllt.  

Lotta beskrev också i sin laborationsrapport om varför de blev olika färgnyans i provrören, där hon 

resonerade som Jonas att detta berodde på vilka kemiska bindningar som bildades och att det var 

jondipolbindningar som påverkade färgnyansen. På liknade sätt som för Jonas är det svårt att följa Lottas 

resonemang. 
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Men varför blev det en mörkare nyans av rödrosa med de provrören som hade högre salinitet? Det är för att 
en till slags bindning spelar en stor roll i experimentet, jon-dipolbindning. ( …. ) Det är samma princip att 
positiva poler attraherar negativa poler men för att natrium- och kloridjonerna sitter ihop i ett gitter måste 
de först brytas ifrån gittret för att sedan bilda jon-dipolbindning. När gittret splittras, löses saltet i vattnet 
och man ser inte längre några kristaller. Samma princip gäller det med betanin och salt. För att betanintes 
[sic] OH- och NH- grupper attraherar jonerna, splittras gittret men också att betaninet bryts och vattnet får 
den rödrosa färgen. Detta leder till att betanin kan binda till vattnet och saltet som i sin tur leder till att det 
blir olika nyanser (Citat från Lottas laborationsrapport på Laboration 2).  

I Lottas laborationsrapport använde hon tidigare erfarenheter kring att natriumklorid-gittret löstes i 

vatten för att skapa en relation om vad som hände under laborationen. Lotta försökte sedan beskriva 

fenomenet med att natriumklorid-gittret splittrade när rödbeta tillsattes i natriumkloridlösningarna. 

Däremot var lösningarna redan bereda innan rödbetan tillsattes vilket leder till att betaninmolekylen inte 

var närvarande när natriumklorid löstes i vattnet, vilket tyder på att det har skett en missuppfattning hos 

eleven angående vad som hände under laborationen. Även påståendet att betanin binder till vattnet och 

natriumklorider (saltet i Lottas text) visar att Lotta inte har en fullständig förståelse kring området 

kemisk bindning då betanin inte kommer binda till natriumklorid då dessa kristaller redan har löst sig i 

vattnet och är nu enskilda joner i form av natriumjoner (Na
+
) och kloridjoner (Cl

-
).  

Under redovisningen och i laborationsrapporterna försökte båda eleverna Jonas och Lotta fylla 

mellanrummet kring varför färgen spred sig olika i natriumkloridlösningarna där eleverna diskuterade 

utifrån vilka kemiska bindningar som bildades. Eleverna använde flera begrepp från området kemisk 

bindning, som verkade stå fast hos eleverna, för att försöka skapa relationer som fyller mellanrummet. 

Genom detta kan eleverna få möjlighet att utveckla sina kunskaper inom kemisk bindning och det går 

att observera att eleverna aktivt arbetar med att fylla de mellanrum som har uppstått hos dem. Däremot 

fyllde eleverna inte mellanrummet om varför de olika natriumkloridlösningarna fick olika färgnyanser.  

Elevernas språkanvändning    

Eleverna kan använda ett ämnesspråk, ett vardagsspråk eller ett språk mitt i mellan när de diskuterar 

kemi. I denna del har det analyserats vilket språk eleverna använde under laborationerna och vilket språk 

de använde i laborationsrapporterna för att jämföra deras språk beroende på kontext. Vid analysen har 

det kollats på de samtalen där eleverna beskrev vad de observerade eller diskuterade om kemisk 

bindning. Då transkriberingarna blev omfattande fanns det flera exempel på vilket språk eleverna 

använde under kursmomenten och nedan presenteras några av dessa exempel. Vissa exempel visar hur 

eleverna använde vardagsspråk för att beskriva det de observerade medan andra exempel visar hur 

eleverna försökte närma sig ett ämnesspråk  

Del 1 – Laboration 1 och Laboration 2  

Under laborationerna som var del 1 av kursmomenten (figur 1) använde eleverna framförallt ett 

vardagsspråk när de beskrev och diskuterade om vad de hade observerat. Det kunde däremot observeras 

att vid de samtalen där läraren var med i diskussionen under laborationerna, försökte eleverna använda 

ett ämnesspråk i form av att använda flera kemiska termer.  

47. Jonas  Sant men vi kan inte oavsett hur vi gör så kan vi ju inte stoppa i allt samtidigt. Då måste 

vi ta. 

48. Lotta  Nej. 

49. Jonas Swich, swich, swich. 

(…)  

50. Jonas Nej det är så jävla snyggt alltså, beautiful.  

 

  



17 

 

I samtalet diskuterade Jonas och Lotta under Laboration 2 hur de skulle göra när de skulle tillsätta 

rödbetan i de olika provrören. Jonas nämnde att de inte kan lägga i allt om de inte gör det jättefort och 

här använde han begreppet swich för att antyda att det ska gå fort (rad 49). Detta är vardagsspråk där 

swich är i underkategorin hjälpord. Senare när Jonas och Lotta hade tillsatt en bit rödbeta i de olika 

provrören spreds en röd/rosa färg vilket Jonas beskrev som snyggt och beautiful (rad 50), vilket är ett 

vardagsspråk i form av estetiska uttryck för att förklara det han observerade.  

Eleverna Sara och Kim var medvetna om att de skulle försöka använda ett ämnesspråk under 

laborationen, vilket kunde observeras när de diskuterade under Laboration 1 det de hade observerat och 

hur de skulle beskriva det.  

51. Kim Ey det ser ut som lavalampa fast ful. 

(…) 

52. Sara Men alltså det är en cool sträng där i mitten. 

53. Kim Ja, den här [pekar på strängen i bägaren], det är som en lavalampa. 

(…)  

54. Sara  Och så ska man skriva något som vi iakttar… [skrattar] 

(…) 

55. Sara Vi iakttar… [antecknar]  

56. Kim  Vi iakttar att oljan lägger sig på vattnet. Ska vi skriva något mer förutom om att den 

[oljan] lägger sig ovan på och sådant här? 

57. Sara Att den [oljan] löser sig definitivt inte… man kanske kan skriva att oljan har lägre 

densitet än vatten… 

 

(…) 

58. Kim Ja alltså, jag förstår inte ens hur jag ska beskriva det. 

(…) 

59. Kim När vi hällde ner diskmedel, okej. [antecknar] 

60. Sara La den, packat…. La sig diskmedlet genom oljan. Man kan skriva något sådant här, 

rörelsen är lik en lavalampa bara för att… 

 

Kim beskrev fenomenet som skedde när de hällde ner olja i en bägare med vatten med uttrycket 

lavalampa fast ful (rad 51). Med detta beskrev Kim vad hon observerade med ett vardagsspråk där hon 

använde sig av en spontan metafor i form av lavalampa men hon använde dessutom estetiska uttryck i 

form av ful. Metaforen lavalampa användes igen vid ett senare tillfälle när eleverna beskrev fenomenet 

de observerade när de hade tillsatt diskmedel till en blandning av olja och vatten (rad 53) men detta 

fenomen beskrevs också som en cool sträng (rad 52). Elevernas beskrivning av denna observation är ett 

vardagsspråk i form av estetiskt uttryck och spontan metafor. Eleverna beskrev det de observerade med 

ett vardagsspråk men de uttryckte sig olika för samma fenomen men de visade inga tecken på förvirring 

av att de inte förstod varandras metaforer och uttryck. Även ifall eleverna använde ett vardagsspråk när 

de beskrev vad de observerade var de samtidigt medvetna om att de skulle använda ett ämnesspråk. Det 

tidigare fenomenet som Sara och Kim hade observerats när vatten och olja blandades i en bägare som 

de tidigare har beskrivit med den spontana metaforen lavalampa (rad 51, 53) försökte de nu tillsammans 

beskriva med ett ämnesspråk genom att försöka använda termerna iakttag, löser och lägre densitet (rad 

54–57) och utifrån detta var eleverna på väg till ett ämnesspråk. Diskussionen om hur de skulle beskriva 

den tidigare metaforen, uppkom vid flera tillfällen under Laboration 1 där de vid ett tillfälle försökte 

beskriva fenomenet att rörelsen var lik en lavalampa (rad 60) istället för att använda metaforen 

lavalampa. Detta visar att eleverna var medvetna om att de skulle använda ett ämnesspråk och försökte 

byta ut lavalampa som inte tillhör ämnesspråket men att de hade en svårighet hur de ska använda 

ämnesspråket för att beskriva fenomenet (rad 60).  
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Ett annat exempel under Laboration 1 i del 1 av kursmomenten (figur 1), där eleverna använde ett 

vardagsspråk men var medvetna om att de skulle försöka använda ett ämnesspråk, var när eleverna 

beskrev sina observationer vid tillsättning av diskmedel i en blandning av olja och vatten där de hade 

haft ett tunt lager olja. 

61. Sara Den bara paow. 

62. Kim  Den ville inte bara vara där. Det där var lite konstigt faktiskt. Men all olja är ju i ett 

hörn. Titta vad tjock lager det är på den sidan. 

63. Sara Hur beskriver man det där? Okej vänta. 

(…)  

64. Kim  Alltså det är bara ett stort hål. 

65. Sara Jag skriver att oljan förskjuts till sidorna. 

 

Sara beskrev fenomenet att oljan försköts åt sidorna som paow (rad 61) vilket är ett hjälpord, medan 

Kim beskrev fenomenet som att den ville inte bara vara där (rad 62), där hon syftar på att oljan hade 

förskjutits åt sidan när några droppar diskmedel tillsattes. Med detta personifierade Kim oljan med att 

den hade en vilja var den vill och inte vill vara. Både eleverna använde ett vardagsspråk när de beskrev 

det de observerade till varandra men de var medvetna om att de skulle använda ett ämnesspråk genom 

att Sara uttryckte hur beskriver man det där (rad 63), och föreslog att beskriva fenomenet som att oljan 

förskjuts till sidorna (rad 65) vilket var ett försök till ämnesspråk.  

Del 3 och 4 – Laborationsrapport och Redovisning  

I laborationsrapporterna, som var del 3 i kursmomenten (figur 1), försökte eleverna använda ett 

ämnesspråk där de använde termer från området kemisk bindning. Sara beskrev under Laboration 1 ett 

fenomen som paow (rad 61) som hon och Kim sedan försökte beskriva med ett ämnesspråk. I Sara 

laborationsrapport beskrev hon också detta fenomen.  

Efter ett fåtal sekunder skedde en reaktion där oljan försköts åt bägaren [sic] sidor och bildade ett 
cirkelliknade ”hål” i mitten. När vi rörde om såg vi tydligt att diskmedlet löste sig med både olja och vattnet 
med separationen mellan oljan och vattnet hölls konstant (Citat från Saras laborationsrapport på Laboration 
1).  

I Saras laborationsrapport på Laboration 1 försökte hon beskriva fenomenet paow från laborationen med 

ett ämnesspråk där hon använde begreppen försköts, löste sig och separationen. Men det var svårt att 

hänga med i elevens beskrivning och genom användningen av begreppen cirkelliknade ”hål” i mitten 

använde Sara inte ett ämnesspråk fullt ut då ett ämnesspråk ska vara tydligt och abstrakt. Genom detta 

är Saras språk i denna del av laborationsrapporten på väg till ett ämnesspråk. I en annan del i 

laborationsrapporten använde Sara ett ämnesspråk.  

Resultatet visade tydligt att diskmedlet löste sig med både vattnet och oljan. ( …. ) Diskmedel är en amfifil 
vilket innebär att tensidmolekylerna (som diskmedel består av) har en hydrofob del som är fettlöslig men 
även en hydrofil del som är vattenlöslig. Det som händer är att tensidmolekylen hamnar spontant i 
gränsskiktet mellan oljan, som kommer i kontakt med fettlösliga delen, och vattnet som kommer i kontakt 
med den vattenlösliga delen (Citat från Sara laborationsrapport på Laboration 1).  

Sara använde relevanta och centrala begrepp från området kemisk bindning där hon visade en förståelse 

för begreppen och hur de var relaterade till varandra. Hennes förklaring var lätt att följa och var tydliga. 

För att ha utvecklat ämnesspråket mer hade Sara kunnat skriva ”H2O” istället för ”vatten” för att undvika 

begrepp som är vardagsrelaterade.  

Jonas och Lotta försökte också använda ett ämnesspråk i laborationsrapporterna när de försökte förklara 

teorin i Laboration 2 och svara på deras frågeställning. 
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Alltså finns det, i en lösning med salt och vatten, två elektrostatiska attraktionskrafter som kan uppstå 
mellan lösningen och betaninmolekyler. Dels jon-dipolbindningar och dels vätebindningar. I ett provrör 
med bara vatten kan det endast uppstå vätebindningar mellan vatten- och betaninmolekylerna (Citat från 
Jonas laborationsrapport på Laboration 2).  

I Jonas laborationsrapport beskrev han vad han tror skedde på molekylär nivå under laborationen och 

använde sig av termer som elektrostatiska attraktionskrafter, jondipolbindningar och vätebindningar. 

Dessa termer är från området kemisk bindning och Jonas försökte skapa en brygga mellan begreppen. 

Däremot är det svårt att tyda mellan vilka molekyler som det blev kemiska bindningar. Genom detta 

försökte Jonas använda ett ämnesspråk men gjorde det inte fullt ut. Även Lotta är på väg att använda ett 

ämnesspråk i sin laborationsrapport.  

Men varför blev det en mörkare nyans av rödrosa med de provrören som hade högre salinitet? Det är för att 
en till slags bindning spelar en stor roll i experimentet, jondipolbindning. ( …. ) Det är samma princip att 
positiva poler attraherar negativa poler men för att natrium- och kloridjonerna sitter ihop i ett gitter måste 
de först brytas ifrån gittret för att sedan bildas jon-dipolbindning. När gittret splittras, löses saltet i vattnet 
och man ser inte längre några kristaller. Samma princip gäller det med betanin och salt. För att betanintes 
[sic] OH- och NH- grupper attraherar jonerna, splittras gittret med också att betaninet bryts och vattnet får 
den rödrosa färgen. Detta leder till att betanin kan binda till vattnet och saltet som i sin tur leder till att det 
blir olika nyanser (Citat från Lottas laborationsrapport på Laboration 2). 

Lotta beskrev i sin laborationsrapport om vad hon trodde hände när rödbeta med färgämnet betanin 

tillsattes i olika natriumkloridlösningar. I hennes förklaring försökte hon använda kemiska begrepp från 

området kemisk bindning vilket tyder på att hon använde sig av ett ämnesspråk. Däremot är det svårt att 

förstå hennes resonemang och hon använde inte begreppen på ett korrekt sätt.  

Genom detta går det att se att under laborationerna använde eleverna mest ett vardagsspråk men att de 

var medvetna om att de ska använda ett ämnesspråk och när de antecknade försökte de beskriva 

fenomenen med ett ämnesspråk. I laborationsrapporterna var eleverna generellt på väg till ett 

ämnesspråk där de använde relevanta begrepp för att förklara teorin i deras laborationer men det var 

svårt att hänga med i deras resonemang samt att eleverna använde ibland begreppen felaktigt. Eleverna 

använde också vardagsrelaterade begrepp i laborationsrapporterna som till exempel ”vatten” och ”salt”. 

Här skulle eleverna ha kunnat använda ”H2O” och ”natriumklorid” för att ha ett mer utvecklat 

ämnesspråk. Under redovisningarna försökte eleverna använda ett liknade språk som de hade använt i 

laborationsrapporterna där de var på väg till ett ämnesspråk genom att använda flera kemiska termer för 

att förklara och beskriva deras laborationerna. 

Sammanfattning av resultat  

Resultatet indikerar att eleverna kan få en ökad förståelse av termer inom området kemisk bindning och 

att de kan utveckla sitt ämnesspråk under kursmomenten som består av laborativt inslag och 

rapportskrivning. Under laborationerna uppstod det tidigt mellanrum hos eleverna som berörde vad som 

hände på en molekylär nivå under laborationerna. Eleverna försökte fylla mellanrummen om kemisk 

bindning under alla delar i kursmomenten genom ett samspel med sina klasskompisar där de använde 

tidigare erfarenheter och försökte koppla ihop detta med det de kunde observera under laborationerna. 

Generellt indikerar resultatet på att elever använder ett vardagsspråk i större utsträckning än ett 

ämnesspråk under laborationerna och rapportskrivningen där de diskuterar med en klasskamrat. Under 

redovisningen och i laborationsrapporterna använde eleverna eller var på väg till ett ämnesspråk. Vid de 

samtal eleverna använde ett vardagsspråk, använde de spontana metaforer, hjälpord och estetiska uttryck 

och vid användningen av metaforer fanns det inga tydliga tecken på förvirring hos eleverna. Även ifall 

eleverna använde ett vardagsspråk under laborationerna fanns det en medvetenhet hos eleverna att de 

skulle använda ett ämnesspråk samtidigt som de hjälpte varandra att ta till sig ämnesspråket.   
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Diskussion 

Under alla delar i kursmomenten försökte eleverna tillsammans fylla de mellanrum som hade uppstått. 

Eleverna försökte fylla mellanrummen antingen med varandra eller för varandra, där de använde tidigare 

erfarenheter (då de har arbetat med området kemisk bindning under en längre tid och haft en avstämning) 

samt sökte efter ny information på till exempel internet. Ibland fyllde eleverna mellanrummen direkt när 

de uppstod men i vissa fall blev mellanrummen ofyllda vilket visade kunskapsluckor hos eleverna som 

de behövde arbeta med. Detta kunde observeras när det uppstod ett mellanrum hos eleverna Sara och 

Kim under Laboration 1, angående hur ett ämne kan vara lösligt i både polära- och opolära vätskor. 

Eleverna kände till att polära ämnen är lösliga med varandra och att opolära ämnen också löser sig med 

varandra. Däremot framkom det hos eleverna att de hade en kunskapslucka om hur ett ämne kan vara 

lösligt i både polära- och opolära vätskor. Sara och Kim försökte under alla delar i kursmomenten fylla 

detta mellanrum. I Saras och Kims laborationsrapporter visade eleverna en förståelse för hur ett ämne 

kan vara lösligt i både polära- och opolära vätskor, vilket ledde till att mellanrummet fylldes. Det visar 

vikten av att låta eleverna göra ett efterarbete på laborationen för att de ska få en större förståelse om 

vad som hände och då utveckla en djupare kunskap. Genom att eleverna fyllde mellanrummet lärde de 

sig nya kemiska termer, som till exempel begreppet amfifil i Saras fall. Eleverna använde därmed flera 

abstrakta kemiska termer under redovisningen och i laborationsrapporterna för att beskriva vad de kom 

fram till under laborationerna. Att eleverna använde flera abstrakta kemiska termer kan tyda på att 

eleverna har fått en ökad förståelse för området samt att de har utvecklat ett ämnesspråk. Däremot kan 

man aldrig vara säker på att bara för att eleverna använder kemiska begrepp så har de utvecklat en 

förståelse för begreppen, då användningen av abstrakta termer kan enligt Rundgren (2006) dölja en 

utantillinlärning. Vid Jonas och Lottas presentation av laborationen (redovisning och laborationsrapport) 

använde de flera kemiska termer från området kemisk bindning men det var problematiskt att förstå vad 

eleverna menade och svårt att tyda ifall eleverna hade förstått begreppen de använde vilket ledde till att 

det var svårt att avgöra ifall mellanrummen fylldes för dem. Det här kan vara tecken på att eleverna 

förstod att de skulle använda dessa begrepp och försökte göra det men att de inte hade fått en djupare 

förståelse för begreppen och hur begreppen var relaterade till varandra. Enligt Rundgren (2006) kan det 

ibland vara lättare att se vad eleverna hade förstått ifall de inte använder abstrakta termer. Hade Jonas 

och Lotta använt ett vardagsspråk vid redovisningen och i laborationsrapporterna hade det kanske varit 

enklare att se vad eleverna har förstått och vad de har missuppfattat.  

Eleverna använde i högre grad ett vardagsspråk under laborationerna och rapportskrivningen än under 

redovisningen och i laborationsrapporterna, där eleverna mestadels använde eller var på väg att använda, 

ett ämnesspråk. En tänkbar förklaring till den stora användningen av ett vardagsspråk under 

laborationerna kan vara att det är ett språk som eleverna behärskar tillsammans och kan då lättare förstå 

varandra under momenten (Black m.fl., 2003). Genom vardagsspråk med metaforer, hjälpord och 

estetiska uttryck, kunde eleverna enklare förklara för varandra vad de observerade och kunna diskutera 

kring detta vilket också visas i Jakobson och Wickman (2007) studie. Det kunde inte observeras någon 

förvirring hos eleverna vid användning av metaforer, vilket enligt Rundgren (2006) kan ske ifall 

eleverna har olika uppfattningar om metaforernas betydelser. Att det inte fanns några tydliga tecken på 

förvirring kan indikera att eleverna har ett gemensamt språk. Larsson och Jakobsson (2017) menar på 

att användningen av ett vardagsspråk är viktigt för att få en större förståelse för de naturvetenskapliga 

begreppen genom att koppla ihop dem med vardagsbegreppen och utifrån detta utveckla ett ämnesspråk. 

Vidare betonar Larsson och Jakobsson att användningen av ett vardagsspråk i en för stor utsträckning, 

kan förhindra utvecklingen av elevernas ämnesspråk ifall vardagsspråket inte kopplas ihop med 

naturvetenskapliga termer. I denna studie använde eleverna ett vardagsspråk, med metaforer, hjälpord 

och estetiska uttryck, som hjälpte dem att förklara fenomen, samtidigt som eleverna visade en 

medvetenhet om att de skulle använda ett ämnesspråk. Genom detta samspel mellan ett vardagsspråk 

och ett ämnesspråk fick eleverna en ökad förståelse och utveckling i ämnesspråk vilket Larsson och 
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Jakobsson tidigare konstaterat där de anser att genom en rörlig diskurs mellan de två olika språken kan 

underlätta elevernas förståelse för de nya och okända termerna.   

Att eleverna använde eller var på väg till ett ämnesspråk under redovisningen och i laborations-

rapporterna kan bero på att läraren var närvarande vid dessa tillfällen. Påverkningen av lärarnas 

närvarande kunde också observeras under laborationerna, genom att vid diskussion mellan elever och 

lärare tenderade eleverna att använda, eller var på väg att använda, ett ämnesspråk. Samtidigt visade 

eleverna en medvetenhet att de skulle använda ett ämnesspråk redan under laborationerna vid 

diskussioner mellan varandra. Denna medvetenhet kunde observeras utifrån att eleverna diskuterade, 

vid ett flertal tillfällen, hur de skulle beskriva det de gjorde eller det de observerade, istället för att 

använda metaforer, hjälpord och estetiska uttryck som de först hade använt (som till exempel när Sara 

och Kim diskuterade hur de skulle beskriva fenomenet lavalampa). Eleverna visade denna medvetenhet 

mest när de tog anteckningar på vad som hände under laborationerna. Anteckningarna skulle sedan vara 

till hjälp för eleverna vid rapportskrivningen, vilket leder till att rapportskrivningen kan påverka 

elevernas språk under laborationerna. Det vill säga att eleverna övade på ämnesspråket under 

laborationerna med fokus på att skriva om det efteråt. Genom detta blir rapportskrivande en viktig 

funktion för att få in ämnesspråket, både i och efter laborationerna. Moon m.fl. (2018) visade att genom 

writing-to-learn aktiviteter, kan eleverna få en större förståelse för de kemiska begreppen. Elevernas 

ökade förståelse under writing-to-learn aktiviteter kunde också observeras i denna studie där 

rapportskrivningen kan ses som en writing-to-learn aktivitet. Genom rapportskrivningen fick eleverna 

möjlighet att strukturera om sina idéer och utveckla dem, vilket kan öka deras förståelse för de aktuella 

kemiska teorierna och kunde då fylla de mellanrum som uppstod under laborationerna. Att eleverna kan 

strukturera om sina tankar och idéer vid skrivaktiviteter har också konstaterat tidigare av Glynn och 

Muth (1994).  

Rivard och Straw (2000) har visat att genom kommunikation mellan eleverna under en skrivaktivitet, 

som till exempel laborationsrapport, kan eleverna utveckla ett livslångt lärande. Det har kunnat 

observerats i denna studie att elevernas språk påverkades av rapportskrivningen och att eleverna fick 

utveckla sina idéer när de skrev laborationsrapport. Däremot skedde det en muntlig kommunikation 

mellan eleverna i alla dess situationer där de diskuterade och hjälpte varandra genom att dela med sig 

av sina tankar och tidigare erfarenheter vilket visar vikten med kommunikation mellan eleverna som 

Rivard och Straw har konstaterat. Enligt Aurora (2010) är det viktigt att eleverna har tillgång till 

handledning under rapportskrivning för att undvika missförstånd och förvirring, och i denna studie hade 

eleverna handledning genom varandra. Eleverna hjälpte och stöttade varandra under alla delar i 

kursmomenten där de arbetade mot ett gemensamt mål. Läraren fanns alltid i närheten men majoriteten 

av diskussionerna var mellan eleverna utan stöttning från läraren, vilket ledde till att det fanns en form 

av peer learning mellan eleverna, där de arbetade mot ett gemensamt mål (Topping, 2005). Både under 

laborationerna och vid rapportskrivningen diskuterade eleverna hur de skulle skriva i sina laborations-

rapporter och kring teorin till deras laborationer för att fylla de mellanrum som uppstod genom att skapa 

relation till tidigare erfarenheter och försöka använda begrepp de inte var vana vid för att använda ett 

ämnesspråk. Enligt Topping (2005) behöver inte peer learning äga rum bara för att eleverna sätts ihop i 

mindre grupper, utan eleverna behöver ha en kommunikation med varandra där de utmanar varandra 

och strävar mot ett gemensamt mål. I denna studie hade eleverna från början av laborationerna ett 

gemensamt mål vilket var att genomföra laborationen som de tillsammans hade planerat. Eleverna fick 

även under laborationerna veta att de skulle skriva några delar av laborationsrapporten tillsammans 

vilket ledde till att de hade ett ytterligare gemensamt mål att sträva efter vilket då kan leda till att det 

skedde en peer learning hos eleverna. 
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Eleverna försökte fylla de mellanrum som uppstod och förklara laborationerna utifrån kemiska begrepp 

från området kemisk bindning. Eleverna kan dock ha behövt beröra eller ha kunskap i andra områden i 

kemi för att förklara laborationerna. Till exempel när Jonas och Lotta diskuterade i Laboration 2, om att 

ju högre koncentration på natriumkloridlösningarna desto mörkare färgnyans, försökte eleverna förklara 

detta genom diskussioner kring vilka och mängden av kemiska bindningar som bildades. Denna 

laboration vad dock komplex och eleverna hade kanske behövt diskutera detta mellanrum utifrån 

begreppen osmos och diffusion, vilket var begrepp som eleverna nämnde under laborationen men inte 

utvecklade. Det kan tyda på att eleverna var medvetna om vilket område inom kemi de arbetade med 

och försökte då förklara laborationerna främst utifrån detta område, även ifall andra områden i kemi 

hade behövt beröras. Vilket område eleverna arbetar med och hur detta påverkar diskussionerna kan 

också observeras genom att eleverna hade ett stort fokus på att förklara och förstå naturvetenskapliga 

arbetsmetoder, vilket var lärarens syfte med kursmomenten. Genom detta diskuterade eleverna 

majoriteten av kursmomenten om hur de skulle göra under laborationerna, hur de skulle beskriva det de 

gjorde under laborationerna och hur de skulle presentera det på ett naturvetenskapligt sätt. Här har 

läraren ett ansvar att hjälpa eleverna att utforma sina laborationer utifrån tidigare kunskaper inom ämnet 

för att de ska ha möjlighet att fylla mellanrummen som kan uppstå.  

Metoddiskussion 

Jag anser att datainsamlingen, databearbetning och dataanalysen har blivit beskrivna på ett sådant sätt 

att någon utomstående med liknanden akademiska kompetens, kan upprepa studien vilket ökar studiens 

trovärdighet. Studiens trovärdighet stärks också genom att jag har haft ett öppet sinne under 

datainsamlingen och dataanalysen. Sekvenser där eleverna har haft ett stort fokus på det praktiska arbetet 

har exkluderats då fokuset i denna studie har varit på elevernas begreppsanvändning i området kemisk 

bindning. Även sekvenser där läraren har haft en stor roll i samtalet har exkluderats då studiens fokus 

har varit på elevsamtal.  En konsekvens av detta var att datamaterial där eleverna diskuterade och fick 

vägledning från läraren har exkluderats i databearbetningen. Att begrepp som eh och em har uteslutits 

vid transkriberingen kan ha påverkat bilden av elevsamtalen då detta kan leda till att elevernas osäkerhet 

i samtalen inte har registrerats på ett tydligt sätt. Hade jag gjort om studien hade jag gjort en mer 

fördjupad undersökning på hur elevernas språk utvecklades vid de samtalen där de diskuterade 

mellanrummen som hade uppstått för att få en ökad insyn på elevernas utveckling inom kemisk bindning.  

Slutsats 

Slutsatsen för denna studie är att vid rapportskrivning får eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper 

inom kemisk bindning och utveckla sitt ämnesspråk då de får möjlighet att diskutera de mellanrum som 

uppstod under laborationerna. Rapportskrivningen kan också ha påverkat elevernas medvetenhet om att 

försöka använda ett ämnesspråk under laborationerna.  

I denna studie har det bland annat undersökts elevernas språk och dess utveckling vid ett arbete med 

laborativt inslag och rapportskrivning, där det går att observera att eleverna var medvetna om att de 

skulle använda ett ämnesspråk och försökte under laborationen beskriva fenomen med ett ämnesspråk. 

Jag skulle vilja fortsätta undersöka hur elevernas språk skiljer sig under laborativt arbete, beroende på 

ifall de ska skriva en laborationsrapport eller inte, och då göra en mer fördjupad studie om 

rapportskrivningens påverkan på elevernas utveckling i ämnesspråk inom kemi. Denna studie har 

bidragit till mitt kommande yrke som kemi och matematiklärare med förståelsen om hur uppgifter är 

konstruerade och vilket fokus denna konstruktion ger till eleverna när de utför uppgiften. Även vikten 

av rapportskrivning och dess påverkan på elevernas utveckling inom kemi och ämnesspråk är något som 

jag tar med mig till mitt kommande yrke.  
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Bilaga  

Bilaga 1 – Samtyckeblanketten  

  



 

Bilaga 2 – Molekylformel för betanin  

I figur 3 visas molekylformeln för betanin vilket är ett färgämne i rödbeta. Betaninmolekylen är en polär 

molekyl, framförallt på grund av att den innehåller så många hydroxylgrupper (–OH). Detta gör att 

betaninmolekylen är vattenlösligt och attraherar vattenmolekylerna med vätebindningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2: Molekylformel för betanin 
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