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Sedan 2010 anger skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. För att detta ska ske behöver forskare och verksamma lärare 

kommunicera på flera olika sätt. Konferensen ”Kemi för alla” och denna skrift är 

ett bidrag till denna kommunikation. 

Under år 2017 kontaktade NATDID Kemilärarnas resurscentrum (KRC) och 

undrade om det fanns intresse för att tillsammans producera en skrift med fokus 

på kemididaktik. Tidigare hade ett samarbete mellan NATDID och Nationellt re-

surscentrum för fysik (NRCF) lett fram till en skriftsamling.  

Idén om att göra något liknande, men med fokus på kemi, ledde fram till att 

konferensen ”Kemi för alla” arrangerades 1-2 oktober 2018 av KRC och NATDID 

i samverkan med Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämne-

nas didaktik (MND) vid Stockholms universitet. Målet med konferensen var att 

skapa en mötesplats kring kemiundervisning mellan verksamma lärare och fors-

kare i kemi-/NV-didaktik, samt att producera en skrift som kan ge stöd till lärare 

som vill forskningsbasera sin undervisning i kemi. 

Under konferensen hölls åtta föreläsningar med olika kemididaktiska infall-

svinklar. Den här skriften innehåller artiklar som utgår från sex av föreläsning-

arna. Dessa handlar om alltifrån kemisk bindning, språkutvecklande kemiunder-

visning, vardagsanknuten och relevant kemiundervisning till mer abstrakta be-

grepp som kemins karaktär och didaktisk modellering av kemi. Dessutom hölls 

två föredrag om animeringar respektive virtual reality i kemiundervisningen. 

I anslutning till varje föreläsning genomfördes workshops med ambitionen 

att ta tillvara konferensdeltagarnas undervisningsidéer. Resultaten skrevs ned av 

i förväg utsedda ”sekreterare” och delar av dessa anteckningar har författarna till 

denna skrift använt i sina artiklar. 

De möten och samtal mellan forskning och skolans praktik som sker bland 

annat på konferenser som ”Kemi för alla” är viktiga för skolans utveckling på ve-

tenskaplig grund. Vi tror på vikten av att långsiktigt bygga relationer mellan sko-

lan och forskningen och hoppas kunna genomföra ytterligare en ”Kemi för alla” 

hösten 2020. Denna konferensbok syftar till att sprida de erfarenheter som pre-

senterades vid konferensen i Stockholm till fler än de som var närvarande. 
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Lärande och undervisning om kemisk 
bindning  
Anna Bergqvist  

Solbergagymnasiet, Arvika  

Sammanfattning 

Kemisk bindning är ett av de viktigaste områdena i kemi, eftersom så-

väl ämnens egenskaper som fysikaliska och kemiska förändringar be-

ror på interaktioner mellan atomer, joner eller molekyler. Vi kan inte se 

hur atomer och andra partiklar binds samman. Därför behöver kemisk 

bindning förklaras med modeller och illustrationer. Omfattande forsk-

ningsresultat visar att eleverna har stora svårigheter att förstå kemisk 

bindning. Resultaten visar också vilka modeller som kan ge problem 

och varför. I min egen forskning har jag funnit att de modeller och il-

lustrationer som förekommer i lärares undervisning och i dagens läro-

böcker kan göra att eleverna missuppfattar viktiga begrepp och där-

med gör det svårare för dem att förstå. Därför behöver undervisningen 

om kemisk bindning förändras så att den på ett bättre sätt främjar ele-

vernas förståelse av detta viktiga område. I denna artikel diskuterar 

jag lärande och undervisning om kemisk bindning med elevernas för-

ståelse i fokus. Diskussionen utgår från forskningsresultat om svårig-

heter för elever att förstå kemisk bindning samt orsakerna till dessa. 

Jag ger exempel på illustrationer som är vanligt förekommande i läro-

böcker och lärares undervisning på gymnasienivå och presenterar al-

ternativa förklaringsmodeller. Jag tar också upp ett reflektionsverktyg 

för att planera undervisning, CoRe, Content Representation, där lärare 

tillsammans systematiskt reflekterar kring frågorna vad, hur och var-

för ett specifikt område undervisas samt exempel på lektionsupplägg 

och utdrag ur CoRe för gymnasiet och högstadiet. 

Kemisk bindning – svårt att förstå 

Om du som lärare har upplevt att dina elever har svårt att förstå kemisk bindning 

så är du inte ensam. Din upplevelse stämmer i så fall väl överens med forskning 

om elevers förståelse och uppfattningar om kemisk bindning. Sedan nästan tret-

tio år finns omfattande forskningsresultat som visar på elevers svårigheter att för-

stå detta område (för översikter, se: Özmen, 2004; Taber & Coll, 2002). I mitt 

arbete som gymnasielärare i kemi upplevde även jag att kemisk bindning var ett 
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av de områden som eleverna hade särskilt svårt att förstå. Jag kämpade med frå-

gor som ”varför är detta så svårt att förstå, vad gör jag egentligen när jag under-

visar, och varför gör jag så?”. Detta ledde fram till att jag i min forskning valde att 

fokusera på undervisning och lärande om kemisk bindning. Förutom att jag då 

snart upptäckte den stora mängd forskning som fanns om elevers förståelse om 

kemisk bindning, såg jag även ett stort glapp mellan forskningsresultat och 

undervisningspraktik. Detta gjorde mig upprörd, eftersom så mycket kunskap 

fanns om detta medan jag som lärare aldrig hade hört talas om det. Eftersom jag 

antog att många lärare troligen var i samma situation, blev jag intresserad av att 

undersöka hur lärare undervisade om kemisk bindning och hur området presen-

terades i läroböckerna. Jag ville också undersöka möjligheter att överbrygga glap-

pet mellan forskning och undervisningspraktik. Förutom tidigare forskning om 

elevers förståelse av kemisk bindning, är det resultatet från de studier som ingår 

i min avhandling som ligger till grund för denna artikel.  

För att kunna välja en förklaringsmodell som underlättar elevers förståelse 

behöver lärare bland annat ha kunskap om elevers svårighet att förstå det speci-

fika området som ska undervisas. Det är också viktigt att reflektera över vad ele-

verna ska lära sig och varför, och hur undervisningen ska genomföras. Denna ar-

tikel inleds därför med en diskussion om den centrala roll som kemisk bindning 

har för förståelse av kemiämnet, samt betydelsen av modeller och illustrationer. 

Exempel på lektionsupplägg för undervisning om modeller ges. Därefter redovi-

sas vanliga svårigheter för elever att förstå kemisk bindning samt orsakerna till 

dessa, följt av några exempel på illustrationer som är vanligt förekommande i lär-

oböcker och lärares undervisning. Därefter presenteras alternativa förklarings-

modeller för kemisk bindning. Slutligen presenteras ett reflektionsverktyg, CoRe 

(Content Representation), där lärare tillsammans systematiskt reflekterar kring 

frågorna vad, hur och varför ett specifikt område undervisas. 

Varför undervisning om kemisk bindning? 

Kemisk bindning är ett av de viktigaste områdena i kemi på gymnasiet (Harrison, 

Hofstein, Eylon & Simon, 2008; Levy Nahum, Mamlok-Naaman & Hofstein, 

2013; Taber & Coll, 2002). För att förklara ämnens specifika fysikaliska och ke-

miska egenskaper och förändringar såsom kok- och smältpunkt, löslighet, led-

ningsförmåga, reaktivitet, formbarhet, skillnader i och övergångar mellan aggre-

gationstillstånd med mera, så behöver vi förklara kemisk bindning. Förstår ele-

verna detta så har det betydelse för kemiämnet som helhet. Kemisk bindning är 

därmed en grundförutsättning för att förstå kemi.  

Ta följande som exempel: om vi häller salt i ett glas vatten så kan vi se att 

saltet löser sig. Om vi istället blandar matolja och vatten så ser vi att de inte löser 

sig i varandra. Tar vi en bit kopparbleck så kan vi se att den kan formas och böjas, 
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medan en saltkristall däremot går sönder när man slår på den, trots att det är 

starka krafter som håller ihop partiklarna i båda ämnena. Vi kan däremot inte se 

vad som händer med de joner, atomer och molekyler som bygger upp saltet, vatt-

net och matoljan när de löses med varandra eller vad som händer när vi böjer 

blecket respektive slår på saltkristallen. För att förklara det som sker behöver vi 

kunna beskriva vad som håller ihop de partiklar som bygger upp ämnen och hur 

partiklarna är strukturerade, det vill säga kemisk bindning. Detta är abstrakt och 

osynligt. Att göra det abstrakta och osynliga synligt, så att vi kan förklara och be-

skriva det som sker, är en av kemilärarens utmaningar. Och vi behöver modeller 

för att göra detta. Här blir illustrationerna viktiga. Därför behövs modeller och 

illustrationer för att undervisa om kemisk bindning (Justi & Gilbert, 2002; Taber 

& Coll, 2002).  

Modeller i naturvetenskaplig undervisning  

Utan tvekan så spelar modeller, som till exempel Bohrs atommodell och förkla-

ringsmodell för olika bindningstyper, en viktig och central roll i naturvetenskap-

lig undervisning. Betydelsen av modeller betonas i läro- och kursplanerna för så-

väl gymnasiet som grundskolan årskurs 7-9 (Skolverket, 2011a, 2011b). Men lä-

rande och undervisning om modeller i allmänhet, och för kemisk bindning i syn-

nerhet, har sina svårigheter för såväl lärare som elever (Gericke, Hagberg, Santos, 

Joaquim & El-Hani, 2014; Grosslight, Unger, Jay & Smith, 1991; Justi & Gilbert, 

2002; Taber & Coll, 2002). Användandet av modeller kan vara en orsak till att 

elever upplever naturvetenskap som krävande och svårt att förstå. Det gäller att 

välja modeller och illustrationer som underlättar förståelse och inte orsakar miss-

uppfattningar.  

Undervisningsmodeller och hybridmodeller 
Den typ av modell som används i undervisningssammanhang är en så kallad 

undervisningsmodell (Gilbert, 2007). Dessa är ofta förenklade och modifierade 

versioner av vetenskapliga och historiska modeller som är utvecklade för att an-

vändas i undervisning, ofta i form av analogier och metaforer (Figur 1). Denna 

förenkling är berättigad, men studier visar att många undervisningsmodeller 

misslyckas med att stödja antingen elevernas förståelse av det avsedda ämnet i 

fråga eller förståelse av vad en modell är och vad den innebär (Justi & Gilbert, 

2002). 

En annan form av undervisningsmodell är hybridmodeller som skapats ge-

nom att element från olika vetenskapliga och/eller historiska modeller med olika 

teoretisk bakgrund slås ihop. Som exempel kan vi ta den vanligt förekommande 
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modellen för att förklara kovalent bindning mellan två atomer. Enligt denna mo-

dell hålls atomer samman av ett par av elektroner som delas mellan två atomer 

(ett begrepp som härstammar från undervisningsmodellen ”dela-elektroner”), 

som orsakar att atomerna omges av samma elektronmoln (från kvantmekaniska 

modellen för atomer) och därmed uppnår samma elektronstruktur som en ädel-

gas (från ”oktettregeln”), vilket tillåter att en kan exakt beräkna elektronernas 

rörelsebanor (från molekylorbitalteorin). Hybridmodeller görs ofta i all välme-

ning för att undervisningsmodellen upplevs för enkel, men de kan vara svåra att 

undervisa och att bygga vidare på i nästa nivå av utbildning. Undervisningsmo-

deller, såväl förenklade som hybridmodeller, kan försvåra både undervisning och 

lärande, och kan orsaka att eleverna får alternativa uppfattningar och svårigheter 

att förstå (Gericke & Hagberg, 2007, 2010; Gericke, Hagberg, Santos, Joaquim & 

El-Hani, 2014; Justi & Gilbert, 2000; Thörne & Gericke, 2014). 

 
Figur 1. Beskrivning av a) förhållandet mellan de epistemologiska tillstånd av modeller i naturvetenskap och 
undervisning, som visar progressionen från en vetenskaplig modell till en undervisningsmodell, och b) bildan-
det av en hybridmodell genom att attribut från olika vetenskapliga/historiska modeller överförs och sam-
manslås. (Översatt och omarbetad från Bergqvist, 2017).  

Elever uppfattar ofta de förklaringsmodeller som illustreras som en exakt kopia 

av verkligheten istället för ett sätt att försöka förklara den (Grosslight m.fl., 1991; 

Ingham & Gilbert, 1991). Ta som ett exempel det vanligt förekommande sättet att 

illustrera en vattenmolekyl med en röd kula för syreatomen och vita kulor för 

väteatomerna, och med pinnar som binder dem samman. Elever kan då få upp-

fattningen att atomerna har dessa färger i verkligheten och att det är någon sorts 

pinnar som binder ihop dem. Det är också vanligt att elever överför makrosko-
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piska egenskaper till mikroskopiska partiklar och till exempel tror att en vatten-

molekyl är flytande eftersom vatten är en vätska (vid atmosfäriskt tryck och tem-

peraturer mellan 0-100C). Forskare menar därför att det är viktigt att lärare och 

läroboksförfattare är explicita när det gäller modeller; att tydligt betona att mo-

dellerna och hur de illustreras inte ger en exakt bild av hur det ser ut, utan bara 

är ett sätt att försöka beskriva verkligheten (Treagust, Chittleborough & Mamiala, 

2002; Gericke m.fl., 2014). Det är också viktigt att diskutera vad modellers syfte 

och natur är, till exempel att göra det abstrakta synligt, vara en grund för förut-

sägelser och förklaringar, beskriva hur begrepp hänger ihop med varandra och 

testa idéer. Alltså inte att vara en kopia av verkligheten. När vi använder olika 

modeller parallellt, till exempel den kvantmekaniska modellen och Bohrs atom-

modell, så är det viktigt att vi är tydliga med vilken modell vi använder och var-

för; den första förklarar flest fenomen men den andra räcker för enklare fenomen.  

Vi behöver också vara tydliga med att de är olika modeller, istället för att blanda 

attribut från olika modeller till en hybridmodell.  

Exempel på lektionsupplägg om modeller av kemisk 
bindning 
Ett exempel på lektionsupplägg för att uppnå en förståelse av vad en modell är 

och vad den innebär finns nedan. Lektionsupplägget diskuterades fram av kemi-

lärare under konferensen Kemi för alla den 1-2 oktober 2018. 

 

Ett tillägg till upplägget ovan är att även låta eleverna diskutera likheter och skill-

nader mellan de olika modellerna.  

Ett annat exempel som jag använt mig av i min egen undervisning, med syfte 

att belysa att modeller förändras över tid, är följande: 

Lärargrupp 4 under konferensen ”Kemi för alla”  
Syfte: Vi vill att eleverna ska förstå att en modell alltid är en förenkling. 

- Eleverna får en tabell med olika modeller, t.ex. Bohrs atommodell, kvant-

mekaniska modellen. 

- De ska sedan beskriva för- och nackdelar med modellerna. 

- Avslutas med en gemensam diskussion 

Tips:  

-  Pilström,H. m.fl. (2012). Modell och verklighet. Stockholm: Natur & Kul-

tur. (s. 9, 150-151, 156) 

-  Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Qf07-8Jhhpc 

-  Royal Society of Chemistry, http://www.rsc.org/ 

-  http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00001140/chemi-

cal-bonding?cmpid=CMP00002171 

https://www.youtube.com/watch?v=Qf07-8Jhhpc
http://www.rsc.org/
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00001140/chemical-bonding?cmpid=CMP00002171
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00001140/chemical-bonding?cmpid=CMP00002171
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• Eleverna delas in i grupper och får inplastade bilder av olika histo-

riska modeller för atomens uppbyggnad (modeller enligt Dalton, 

Thomson, Rutherford, Bohr och Schrödinger m.fl.)  

• Modellerna ordnas i kronologisk följd.  

• Bilderna tejpas upp på tavlan i den ordning som respektive grupp 

kommit fram till. 

• Gemensam diskussion av likheter/skillnader. 

• Läraren ”avslöjar” den korrekta kronologiska ordningen. 

Följande exempel på lektionsupplägg, slutligen, brukar jag använda mig av i syfte 

att dels få kunskap om elevernas förförståelse och uppfattningar, dels att belysa 

att modeller kan visa olika saker och har begränsningar: 

• Eleverna ombeds rita hur de tänker sig att t.ex. väteatomerna i en 

vätemolekyl, jonerna i en jonkristall eller atomerna i en metall är 

strukturerade/bundna.  

• Elevernas modeller tejpas upp på tavlan och likheter/skillnader 

samt för- och nackdelar diskuteras gemensamt.  

• Därefter introduceras den aktuella bindningstypen/-typerna. 

Elevers svårigheter att förstå kemisk bindning  

I skolan förklaras kemisk bindning i regel på samma sätt och med samma förkla-

ringsmodeller och illustrationer som det av tradition har gjorts under många år, 

såväl inom Sverige som i andra länder. I min forskning har jag funnit att lärare 

och läroböcker använder just de modeller och illustrationer som tidigare forsk-

ning visat kan bidra till att elever missuppfattar viktiga begrepp och gör det svårt 

att få en helhet (Bergqvist, 2017). En orsak till bristen på helhet är att det saknas 

en gemensam förklaringsmodell för alla typer av bindningar (Taber & Coll, 

2002). 

Forskning om elevers svårigheter att förstå kemisk bindning är omfattande 

och beskriver ett brett spann av svårigheter och alternativa uppfattningar 

(Özmen, 2004; Taber & Coll, 2002). Dessa svårigheter beror delvis på ämnets 

komplexitet, men också delvis på sättet det undervisas av lärare och presenteras 

i läroböcker (Taber & Coll, 2002). 

Det traditionella sättet att undervisa om kemisk bindning är att dela in bind-

ningar i två kategorier: intramolekylära bindningar, det vill säga jonbindning, 

kovalent bindning och metallbindning; och intermolekylära bindningar, det vill 

säga bindningar mellan molekyler. Jon-, kovalent- och metallbindning är de som 

i universitetslitteratur benämns som kemisk bindning eftersom det är de krafter 

som bryts vid kemiska reaktioner och de som påverkar ämnens kemiska egen-

skaper. I naturvetenskaplig litteratur och kemididaktisk forskning beskrivs 
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ibland bindningar mellan molekyler som intermolekylära krafter eller icke-bin-

dande krafter snarare än kemisk bindning. Därför har jag i min forskning, och i 

denna artikel, valt att fokusera på elevers förståelse av jon-, kovalent- och metall-

bindning.  

Enligt forskning så är det flera aspekter av hur kemisk bindning presenteras 

i läroböcker och av lärare som är orsaken till elevers svårigheter (Taber & Coll, 

2002). Dessa kan sammanfattas i: användandet av oktettregeln och fokus på 

elektronkonfiguration, fokus på enskilda atomer när kemiska processer present-

eras, avsaknad av orsak till uppkomst av bindning, antropomorfiska beskriv-

ningar (tillskriva mänskliga egenskaper hos icke-människor) av kemiska proces-

ser samt att inte framställa kemisk bindning som orsakad av elektrostatisk at-

traktion (Figur 2). Om kemisk bindning undervisas på detta sätt kan elever ut-

veckla ett alternativt konceptuellt ramverk kallat ”the octet framework”, som sen 

förstärker alternativa uppfattningar (missuppfattningar) och svårigheter att för-

stå (Taber & Coll, 2002).  

Figur 2. Aspekter av hur kemisk bindning presenteras i läroböcker och av lärare som kan bidra till utveckling 
av octet framework, som förstärker elevers alternativa uppfattningar och svårigheter att förstå. 

Exempel på illustrationer och verbala förklaringar av kemisk bindning som pre-

senteras i läroböcker och av lärare och vilka alternativa uppfattningar och svårig-

heter detta kan orsaka finns sammanställt i tabell 1.  
  



Bergqvist 

14 

 

Tabell 1. Olika sätt som läroböcker och lärare presenterar kemisk bindning på, exempel på illustrationer/ver-
bala förklaringar samt vilka alternativa uppfattningar och svårigheter detta kan orsaka. Exemplen är från 
lektionsplaneringar gjorda av de lärare som deltog i min studie (markerade med LP) och från de läroböcker 
som analyserades i samma studie (markerade med LB) eller från intervju med lärarna (markerat med Int) 
(Bergqvist, 2017).  
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Det är vanligt att jonbindning presenteras som överföring av elektroner från en 

atom till en annan, vilket leder till att joner bildas. Ett exempel är att representera 

bildandet av natriumklorid som att en elektron överförs från en natriumatom till 

en kloratom varvid joner med åtta valenselektroner bildas (Tabell 1, rad 2 och 3). 

Denna illustration är också exempel på användandet av oktettregeln och fokus på 

elektronkonfigur 

ation, fokusering på enskilda atomer när kemiska processer presenteras, och att 

inte framställa kemisk bindning som orsakad av elektrostatisk attraktion. Här 

framstår oktettregeln som en möjlig orsak till att bindning uppstår. Detta kan 

leda till att elever förstår jonbindning i termer av elektronöverföring istället för 

elektrostatiska krafter, en vanligt förekommande uppfattning (Taber & Coll, 

2002). Det kan också orsaka den alternativa uppfattningen att jonföreningar be-

står av molekyler i form av de enskilda jonparen (Othman m.fl., 2008; Taber & 

Coll, 2002), samt att varje jon i jonkristallen endast kan bilda en bindning. Slut-

ligen kan elever uppfatta det som att jonbindning existerar enbart mellan just de 

joner som har överfört elektroner (Taber & Coll, 2002), vilket kan göra det svårt 

att förstå att jonbindning också kan bildas mellan redan existerande joner.  

När det gäller kovalent bindning är det vanligt att använda illustrationer 

som utgår från delandet av elektroner (Tabell 1, rad 4). Även här är det fokus på 

enskilda atomer när kemiska processer presenteras, och kemisk bindning fram-

ställs inte som orsakad av elektrostatisk attraktion. Detta kan leda till att eleverna 

uppfattar att elektronparet i sig själv utgör den kovalenta bindningen, och att 

elektronparet håller samman atomerna för att det ger dem ädelgasskal (Taber & 

Coll, 2002). Ofta används antropomorfiska beskrivningar (Tabell 1, rad 6). Om 

antropomorfiska beskrivningar är den enda förklaringen som ges och/eller an-

vänds oreflekterat, kan det leda till att eleverna tror att atomer har känslor eller 

behov. Sådana beskrivningar kan då gå från att vara ett exempel på hur man kan 

se det till att helt ersätta den vetenskapliga förklaringen (Taber & Watts, 1996). 

Det vanligt förekommande sättet att illustrera jonbindning som överföring av 

elektroner och kovalent bindning som delning av elektroner kan leda till att elever 

inte uppfattar sådant som avviker från ”elektronöverföring” och ”dela elektroner” 

som en kemisk bindning (Taber & Coll, 2002). Det fokus på enskilda atomer som 

då förekommer kan leda till att elever får uppfattningen att reaktanterna i ke-

miska processer är enskilda atomer. 

Det frekventa användandet av oktettregeln, och frånvaron av resonemang 

kring varför bindning uppstår, kan leda till att eleverna har uppfattningen att ato-

mer vill ha åtta elektroner eller ädelgasskal, och att det är själva orsaken och driv-

kraften till att kemiska processer uppstår och att bindningar bildas (Taber & Coll, 

2002). Även om oktettregeln kan vara en användbar riktlinje för till exempel hur 

en molekyl ser ut eller hur en kemisk formel för en kemisk förening ska skrivas, 

så är det inte en förklaring av varför bindningar uppstår (Levy Nahum, Mamlok-

Naaman, Hofstein & Kronik, 2008). 
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De olika typerna av kemisk bindning presenteras traditionellt som skilda 

begrepp erhållna från olika modeller, där jonbindning beror på elektrostatiska 

krafter medan kovalent bindning beror på delandet av elektroner (Tabell 1, rad 

5). Detta kan leda till att eleverna har svårt att förstå bindningars polaritet: Om 

jonbindning och kovalent bindning presenteras som två helt olika saker, hur ska 

då eleverna kunna förstå att det kan finnas något där emellan (polär kovalent 

bindning), och att övergången är kontinuerlig (Harrison & Treagust, 1996; Taber 

& Coll, 2002)?  Denna dikotomi, att de presenteras som att vara fundamentalt 

olika, kan också göra att eleverna får svårt att förstå metallbindning och leda till 

uppfattningar som att ”ingen bindning existerar i metaller” eller att ”metaller har 

någon form av bindning men inte ’riktig’ bindning” (Taber & Coll, 2002).  

Det traditionella sättet att presentera kemisk bindning på, där varje typ av 

bindning är fundamentalt olika från varandra främjar inte en djupare förståelse 

av kemisk bindning och gör det svårt för elever att förstå att alla bindningar är 

baserade på samma underliggande principer (Levy Nahum m.fl., 2008).  

Alternativ till traditionella undervisningsmodeller 

Det finns endast ett fåtal studier inom kemididaktisk forskning som presenterar 

ramverk och undervisningsmodeller som kan vara alternativ till traditionell 

undervisning för kemisk bindning. Ett sådant ramverk föreslås av Taber och Coll 

(2002). I detta ramverk är det gemensamt för alla bindningstyper att elektrosta-

tiska attraktioner mellan laddade partiklar är de krafter som håller ihop partik-

larna i materia. Detta skulle vara en optimal nivå av förenkling som kan utgöra 

en grund för mer komplicerade modeller på universitetsnivå baserade på kvant-

mekanik (Taber & Coll, 2002). Det föreslås också att man börjar med metallbind-

ning, följt av jonbindning och kovalent bindning sist. När kovalent bindning in-

troduceras föreslås att börja med ”jättemolekyler” som diamant före kovalenta 

molekyler som väte, syre och vatten. På så sätt skulle man kunna undvika elevers 

uppfattning att det finns molekyler i alla kemiska strukturer. En liknande under-

visningsmodell som också betonar elektrostatiska krafter i alla typer av bind-

ningar föreslås av Lee och Cheng (2014). Dessa ramverk kan vara lämpligt på så-

väl gymnasiet som högstadiet. 

Ett annat alternativt ramverk är “the bottom-up framework”, föreslaget av 

Levy Nahum med flera (2008). Även här betonas elektrostatiska krafter som or-

sak till kemiska bindningar. Till att börja med introducerar ramverket vissa 

grundläggande principer, medan specifika egenskaper tas upp som avslutning 

(Figur 3). Modellen delas in i fem steg, där det första steget introducerar begrepp 

som Coulomb’s lag och elektroners vågnatur, där elektroner beskrivs i termer av 

sannolikhetsmoln av negativ laddning runt atomkärnan. Det första steget följs 

sedan i steg två av generella principer för kemisk bindning mellan två atomer. 
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Figur 3. En schematisk illustration av ett nytt ramverk för undervisning av kemisk bindning, “the bottom-up 
framework”, föreslagen av Levy Nahum m.fl. (2008). (Modifierad och översatt till svenska från Bergqvist, 
2017.) 

Nyckelbegrepp är energi och kraft och att stabilitet erhålls genom att minimera 

energin då balans råder mellan attraktion och repulsion mellan laddade partiklar. 

I steg tre används dessa principer för att presentera de traditionella kategorierna 

för kemisk bindning, men som ett kontinuum av relaterade begrepp istället för 

olika typer av bindning (Figur 4). I steg fyra presenteras olika nivåer av struktur, 

med början i molekylära strukturer följt av strukturen hos jonkristaller och me-

taller. Slutligen, i steg fem, diskuteras förhållandet mellan bindning, struktur och 

egenskaper, vilket är en central fråga i kemi. I detta steg kopplas den makrosko-

piska och den mikroskopiska nivån ihop på ett logiskt sätt. Detta ramverk skulle 

kunna användas på gymnasiet. 

Figur 4. En schematisk illustration av en föreslagen kontinuerlig skala av bindningsstyrka och polaritet, före-
slagen av Levy Nahum m.fl. (2008). (Översatt till svenska från Bergqvist, 2017.) 
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Content Representation: verktyg för kollegial reflektion 

Resultatet från en av mina studier visade att de illustrationer som lärarna an-

vände sig av i många fall var identiska eller mycket snarlika läroböckernas illust-

rationer (Bergqvist, 2017). Exempel på detta kan ses i Tabell 1. Dessutom sa de 

deltagande lärarna själva att läroboken i hög grad påverkar vilka illustrationer de 

väljer att använda i sin undervisning. Kemisk bindning förklaras alltså på i stort 

sett samma sätt av både lärare och läroböcker. Lärobokens påverkan på lärarnas 

undervisningspraktik behöver inte nödvändigtvis vara problematisk, men som 

mina resultat visar så kan de modeller och illustrationer för kemisk bindning som 

används i läroböckerna orsaka alternativa uppfattningar och göra det svårt för 

eleverna att förstå (Bergqvist, 2017). Det är alltså viktigt att ha kunskap om ele-

vers svårigheter och att reflektera över val av modeller, illustrationer och under-

visningsstrategier.  

Ett didaktiskt verktyg för att systematiskt reflektera över sin undervisning 

inom olika specifika ämnesområden är Content Representation, CoRe (Cooper, 

Loughran & Berry, 2015; Skolverket, 2012). CoRe har framgångsrikt använts 

inom såväl forskning, lärares professionsutveckling som inom lärarutbildning 

(Cooper, Loughran & Berry, 2015). Vid arbetet med CoRe reflekterar lärare till-

sammans över de viktiga didaktiska frågorna: Vad är innehållet som ska under-

visas? Hur ska det undervisas? Varför ska det undervisas, och varför med dessa 

undervisningsstrategier? Genom att arbeta med en CoRe kan man på ett syste-

matiskt sätt strukturera ett undervisningsområde, tydliggöra de begrepp ett äm-

nesområde omfattar, reflektera kring kopplingen mellan ämnets innehåll och hur 

det undervisas, samt skapa en röd tråd mellan idéer.  

En CoRe utgår från en så kallad Big Idea (bärande idé/begrepp), vilket är en 

generell kunskap, ett viktigt fenomen eller ett centralt begrepp inom ett specifikt 

ämnesområde. Om ämnesområdet till exempel är ellära så kan en Big Idea vara 

att ”det krävs en sluten krets för att få ström”, inom området partikelteori kan det 

vara att ”mellan partiklarna finns ett tomrum” och att ”partiklar är i konstant rö-

relse”, medan det för kemisk bindning kan vara att ”alla bindningar utgörs av 

elektrostatiska attraktioner”. Utifrån sådana Big Ideas får lärarna reflektera över 

nio frågor (Tabell 2). Forskning visar att en stor utmaning i lärares naturveten-

skapliga undervisning är just att formulera Big Ideas för det ämnesinnehåll de 

ska undervisa, så CoRe kan vara till stor hjälp för lärare att reflektera över sin 

undervisning (Skolverket, 2012). Nedan visas ett exempel på delar av en CoRe 

som producerades av kemilärare som deltog vid konferensen Kemi för alla den 1-

2 oktober 2018. Endast några av frågorna hann besvaras på grund av den begrän-

sade tiden. 
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Vid en av mina studier användes CoRe som hjälp att systematisera reflektioner 

av lärares undervisning under en Learning Study som genomfördes av tre lärare 

på högstadiet. Jag kommer inte här att behandla Learning Study i detalj, men 

mycket kortfattat kan det beskrivas som att lärarna gemensamt (med eller utan 

forskare) och systematiskt undersöker och reflekterar över sin undervisning, ge-

nom att planera en lektion som sen genomförs i en eller flera cykler. Lektionen 

utvärderas och revideras mellan varje cykel, och för- och eftertester görs av ele-

vernas kunskaper (för vidare läsning se, t.ex. Skolverket, 2012). I min studie ge-

nomfördes arbetet med CoRe både före och efter lektionscykeln. För att visa hur 

en CoRe kan se ut med samtliga frågor besvarade, visas nedan en förkortad vers-

ion av CoRe nummer två som genomfördes av lärarna i min studie. 

Lärargrupp 5 under konferensen ”Kemi för alla”  

Kemisk Bindning Big Idea 1:  
Alla bindningar bygger på  
elektrostatisk attraktion 

Big idea 2: 
Allt består av partiklar 

 
Vilken är din kunskap om ele-
vernas begreppsuppfatt-
ning/missuppfattningar i äm-
net, och hur påverkar det din 
undervisning? 

Polaritet är svårt att avgöra.  
Elektronegativitet är förvir-
rande. 
Ädelgasstrukturen är en driv-
kraft. 
 

 

Vilka undervisningsstrategier 
ska du använda, och av vilken 
anledning? 

 

Dramatisera elektronegativi-
tet. 
Utgå från egenskaper, t.ex. 
metallernas egenskaper, var-
för leder den ström o.s.v. 
Testa löslighet och förklara 
vilka bindningar de lösta äm-
nena och vatten har. 

 

På vilka specifika sätt tänker 
du dig att du ska underlätta 
elevernas förståelse av dessa 
idéer? 

Börja med metallbindningen. 
Vänta med oktettregeln. 
Ta upp vanliga missuppfatt-
ningar med eleverna. 

Var tydlig med grundläg-
gande begrepp, t.ex. 
ämne/grundämne/kemisk 
förening, skillnad på ämnet 
kol-kolatom, ämnet väte-
vätemolekyl 

Vilka specifika sätt tänker du 
att du ska använda för att ta 
reda på att eleverna har lärt 
sig det du har förväntat dig? 

Korta läxförhör var tredje 
gång för att öka förståelsen 
och ge möjlighet att korri-
gera. Digitalt. Exit-ticket. 
Mentometer 
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Tabell 2. Förkortad version av en CoRe genomförd vid en Learning Study på högstadiet (Bergqvist, 2017).  
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Slutord 

Mina forskningsresultat visar att kemisk bindning undervisas på det traditionella 

sättet, vilket kan orsaka alternativa uppfattningar och göra det svårt för eleverna 

att förstå (Bergqvist, 2017). Forskningsresultaten om vilka modeller och illustrat-

ioner som kan ge problem och varför hade vid mina studiers genomförande up-

penbarligen inte nått fram till lärarna och författarna till de läroböcker som ingick 

i min studie. Undervisning om kemisk bindning behöver förändras för att på ett 

bättre sätt främja elevernas förståelse. Både läroboksförfattare och lärare behö-

ver reflektera över vad vi vill att eleverna ska lära sig, hur modellerna och illust-

rationerna kan uppfattas och tolkas av eleverna, och ha kunskaper om elevers 

svårigheter och alternativa uppfattningar. Men för lärare finns det idag sällan tid 

att gemensamt reflektera över och planera sin undervisning. Det saknas också 

ofta inarbetade arbetsformer och didaktiska verktyg för detta. Därför är det vik-

tigt att skolledarna gör utrymme i lärarnas arbetssituation och tillsammans med 

lärarna skapar arbetsformer för reflektion och planering. Att arbeta med CoRe är 

ett exempel på en sådan arbetsform, som enligt forskning visat sig vara ett fram-

gångsrikt sätt att reflektera över sin undervisning (Skolverket, 2012).  

Min forskning visar att det är ett glapp mellan forskning och undervisnings-

praktik. Min förhoppning är att denna artikel kan bidra till att forskning om 

undervisning och lärande av kemisk bindning kan spridas och bidra till att kemisk 

bindning kan förstås av eleverna på ett bättre sätt, och därmed få bli den viktiga 

grunden som den är för att förstå kemins fantastiska värld. 
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Sammanfattning 

För att öka intresset för kemi hos elever och visa på ämnets relevans, 

har det visat sig viktigt att eleverna får chans att se att kemin finns i 

vardagen och inte enbart i klassrummet. Detta kan göras genom sam-

manhang, så kallade kontexter. Kontextbaserad undervisning i de na-

turvetenskapliga ämnena används i flera länder; i Nederländerna har 

man till exempel valt att helt skriva om styrdokumenten för att under-

visningen ska bli kontextbaserad. Lärare och forskare har där tillsam-

mans utvecklat kontextbaserade undervisningsmaterial. Men hur vet vi 

vad elever uppfattar som intressant och relevant? Vilka sammanhang 

kan användas för att både öka elevernas intresse samtidigt som de får 

lära sig viktiga kemikunskaper? Ett av ledorden för kontextbaserad 

undervisning är ”need-to-know”, vad behöver jag kunna/veta för att till 

exempel förstå varför någonting luktar? I denna artikel diskuterar vi 

utifrån forskningsperspektiv och konkreta undervisningsexempel hur 

gymnasiekemin kan sättas i intressanta och relevanta sammanhang. 

Fastän exemplen kommer från gymnasiet kan idéerna med fördel an-

vändas även på högstadiet. 

Kontextbaserad kemiundervisning 

Under 1980-talet infördes kontextbaserad undervisning i naturvetenskapliga äm-

nen i länder som USA och Storbritannien, något som snabbt spred sig vidare till 

bland annat Israel, Nederländerna och Tyskland. Skälet till detta var att man ville 

visa att naturvetenskap inte bara finns i klassrummet genom att koppla under-

visningen till sammanhang, så kallade kontexter, som eleverna skulle uppfatta 



Broman & Christensson 

26 

 

som intressanta och relevanta. I Storbritannien fick det kontextbaserade läro-

medlet Salters1 stort genomslag i slutet av 1990-talet och sedan dess har nya vers-

ioner utarbetats. I Nederländerna har man under de senaste 10 åren arbetat ak-

tivt med att införa en kontextbaserad läroplan, vilket har lett till att både under-

visning och läromedel har förändrats (Apotheker, 2014). I Sverige, men även i 

många andra länder, har dock både läromedel och undervisning ofta varit relativt 

konventionella med tydlig utgångspunkt i faktakunskaper, något som elever inte 

alltid uppskattat.  

De svenska styrdokumenten med sina kursplaner på grundskolan och äm-

nesplaner på gymnasiet utgår från centralt innehåll som är ämnesfokuserat. De 

beskriver att eleverna bland annat ska lära sig om atomer, kemiska föreningar 

samt syror och baser. Samtidigt beskriver kurs- och ämnesplanerna förmågor och 

generella kunskaper som eleverna ska uppnå i både grundskolan och gymnasiet; 

för grundskolan exempelvis ”Förmåga att använda kunskaper i kemi för att 

granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, 

hälsa och samhälle” (Skolverket, 2011a) och för gymnasiet ”Kunskaper om ke-

mins betydelse för individ och samhälle” och ”Förmåga att använda kunskaper i 

kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information” (Skol-

verket, 2011b). I denna text lyfts en undervisningsapproach fram där ämnesfoku-

serat och förmågefokuserat innehåll knyts samman genom att presentera ämnes-

kunskaper i kontexter. 

Begreppet ’kontext’ kan tolkas på olika sätt, men som helhet handlar det om 

sammanhang. Dessa kontexter kan vara främst ämnesanknutna; att man pratar 

om kemi i läkemedel, kemi i mat, kemi i bränslen, kemi i färger och så vidare. 

Vissa forskare använder denna indelning med ämnesfokuserade kontexter. Kon-

texter kan också vara mer övergripande och mindre ämnesspecifika genom att 

kontexterna består av personliga, samhälleliga, professionella eller tekniska sam-

manhang. I vår studie har vi tittat närmare på båda dessa varianter men försöker 

förtydliga de olika typerna av kontexter genom att kalla ämneskontexterna för 

ämnesområden och behålla begreppet kontext till något som har ett personligt, 

samhälleligt eller professionellt sammanhang. 

Ett av ledorden för kontextbaserad undervisning är ’need-to-know’, att ut-

gångspunkten för denna undervisningsapproach är att fundera över vad elever 

behöver kunna/veta för att förstå och lära sig mer om kontexterna och ämnesom-

rådena. Som exempel lyfter Stuckey och Eilks (2015) tatueringar, där kontexten 

delvis är ämnesanknuten, genom att det finns mycket ämneskunskaper i kemi 

som eleverna behöver för att förstå hur tatueringar fastnar i huden, men det är 

också en kontext som kan vara personlig (om man tatuerar sig själv), samhällelig 

 
1 https://www.york.ac.uk/education/research/uyseg/projects/salters-advanced-
chemistry/ 

https://www.york.ac.uk/education/research/uyseg/projects/salters-advanced-chemistry/
https://www.york.ac.uk/education/research/uyseg/projects/salters-advanced-chemistry/
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(tatueringar är populära även om individen själv inte tatuerar sig) eller profess-

ionell (om man skulle vara intresserad av att bli tatuerare). ’Need-to-know’ kan 

antingen vara något som läraren styr över, att läraren själv vet vad eleverna be-

höver kunna och utgår från detta i undervisningen, eller något som eleverna får 

arbeta med genom att de själva får fundera över vad de behöver lära sig för att 

förstå kontexten. Men även utan att starta från ’need-to-know’ som utgångspunkt 

kan man som lärare använda sig av kontextbaserad undervisning, genom att un-

dervisa med hjälp av kontexter som kan göra kemin mer intressant och relevant 

för eleverna.  

I denna artikel kommer vi att exemplifiera hur kontextbaserad undervisning 

kan konkretiseras. Texten inleds med en diskussion kring hur begreppen relevans 

och intresse kan tolkas, både när det gäller likheter och skillnader. Kemin i skolan 

placeras därefter i ett historiskt perspektiv för att lyfta hur ämnets innehåll och 

plats förändrats över tid. Ett par kontextbaserade undervisningsexempel redovi-

sas tillsammans med resultat från en studie där gymnasieelever fått utvärdera 

hur intressanta och relevanta olika kontexter uppfattas. Slutligen knyts texten 

samman i en reflektion kring hur kontextbaserade undervisningsexempel kan an-

vändas för att öka elevernas intresse för kemi och deras upplevelse av kemins re-

levans. 

Relevans och intresse 

Om elever uppfattar kemi som intressant och relevant så kan de antas ha lättare 

(eller åtminstone inte svårare) att lära sig (Eilks & Hofstein, 2015). Begreppen 

intresse och relevans har diskuterats av många forskare, både när det gäller re-

lationen mellan begreppen (t.ex. Parchmann, Blonder & Broman, 2017; Stuckey, 

Hofstein, Mamlok-Naaman & Eilks, 2013) men också hur de kan förstås. Elevers 

intresse för naturvetenskap har också studerats ingående (t.ex. Krapp & Prenzel, 

2011; Potvin & Hasni, 2014) och forskare har försökt definiera olika aspekter av 

intresse. Elever kan till exempel vara intresserade av något i situationen, så kallat 

situationellt intresse, eller så kan elever ha ett eget inre intresse, ett individuellt 

intresse. Undervisningen kan anpassas för att antingen skapa ett intresse genom 

situationen eller för att passa med individernas ursprungsintresse. I vår studie 

försöker vi undersöka elevernas intresse utifrån båda dessa aspekter.  

Relevans och intresse är däremot inte synonyma begrepp, något som 

Stuckey och hans kollegor diskuterar ingående i en sammanfattande artikel som 

innehåller mycket som kan vara givande för lärare som vill fördjupa sig (Stuckey 

m.fl., 2013). De hävdar att det är svårt att definiera vad begreppet relevans står 

för och hur det skiljer sig från exempelvis intresse. Deras utgångspunkt är en hi-

storisk beskrivning av hur relevant undervisning började debatteras redan på 

1960-talet efter Sputnikkrisen. Debatten skedde först i USA eftersom det fanns 
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en frustration över att Sovjet lyckades skjuta upp den första satelliten i rymden 

före USA, men funderingarna kring vad relevant undervisning i naturvetenskap 

skulle innefatta spred sig över hela världen. Diskussionerna handlade om att na-

turvetenskaplig undervisning kan göras relevant på olika sätt. Man menade att 

undervisningen skulle presentera en ”verklig”, autentisk bild av naturveten-

skapen och av vetenskapsmännen och deras forskning, att naturvetenskapens ka-

raktär är viktig för eleverna att möta samt att undervisningen borde struktureras 

utifrån grundläggande begrepp från de naturvetenskapliga disciplinerna (för den 

som vill läsa mer om autenticitet, se Anker-Hansen & Andrée, 2019).  

På 1960- och 1970-talen var utgångspunkten att relevant undervisning 

skulle utvecklas för att eleverna skulle bli framtidens naturvetare; på den tiden 

lyfte man inte lika tydligt naturvetenskap som allmänbildning. Idag måste rele-

vansbegreppet diskuteras utifrån målgrupp, till exempel om man undervisar ele-

ver med fokus på allmänbildning i form av medborgarkunskap eller om man un-

dervisar elever som planerar för en fortsatt utbildning inom de naturvetenskap-

liga ämnena. Dessa målgrupper är sällan helt självklara inom ramen för en skol-

klass i och med att det i alla klasser, i såväl grundskolan som gymnasiet, både 

finns elever som tänker sig en framtid som naturvetare och elever som läser na-

turvetenskapliga ämnen för sin egen allmänbildning (eller kanske för att de 

måste). Roberts (2007) benämner dessa inriktningar som visioner, där Vision I 

motsvarar ’science for future scientists’, medan Vision II handlar om ’science for 

all’. För att avgöra relevans kan man som lärare i första steget därför fundera över 

målgrupp. I denna studie handlar det främst om undervisning av gymnasieelever 

på Naturvetenskapsprogrammet och kurserna i kemi vilket mer sannolikt inne-

bär att utgångspunkten kan vara Vision I. Vi behöver alltså hitta relevanta kemi-

områden för ungdomar i åldern 16-19 år som läser ett gymnasieprogram som är 

högskoleförberedande för framtida studier inom naturvetenskap.  

En internationell studie kring relevans som fått stort genomslag, men som 

utgår från 15-åringar och därmed tydligare kan knytas till Vision II, är ROSE-

studien där ROSE är en akronym för Relevance Of Science Education (Sjøberg & 

Schreiner, 2010). ROSE har genomförts i ett 40-tal länder över hela världen ge-

nom en enkätstudie där bland annat elevers uppfattning kring olika naturveten-

skapliga ämnesområden undersöktes. I den svenska delen av studien, där data 

samlades in 2003, fick 751 elever svara på vilka 108 olika ämnesdelar de var in-

tresserade av att lära sig om (Jidesjö, 2012; Oskarsson, 2011). Samtidigt fick deras 

110 lärare frågan om hur mycket de undervisade om dessa ämnesdelar. Exempel 

på ämnesdelar inom kemi var exempelvis ”Atomer och molekyler”, ”Kemikalier, 

deras egenskaper och hur de reagerar”, samt ”Explosiva kemikalier”. Kanske inte 

helt förvånande föredrog eleverna, framför allt killar, explosiva kemikalier före 

”vanliga” kemikalier, men resultaten visade också att väldigt få kemirelaterade 

ämnesdelar lyftes upp som intressanta. ”Atomer och molekyler” samt ”Tvål och 
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rengöringsmedel” låg långt ned på intresselistan för eleverna. Det senare resulta-

tet var något som Sjøberg och Schreiner (2010) tolkade som ett lågt intresse för 

vardagskontext generellt, att anknytning till vardagen inte lockade elever.  

Andra studier visar samtidigt att det finns en stor önskan att koppla kemi-

undervisningen till elevernas vardag och verklighet utanför klassrummet (t.ex. 

Broman, Ekborg & Johnels, 2011). Slutsatsen från de internationella resultaten 

från ROSE-studien att vardagskontexter inte är intressanta för elever kan därför 

bero på det specifika exemplet om tvål och rengöringsmedel. Den svenska ROSE-

studien (Jidesjö, 2012; Oskarsson, 2011) visade att hälsa är ett område som ele-

verna är intresserade av, något som kan knytas till många olika ämnesområden 

och kontexter. När gymnasieelever fått välja att arbeta med produkter från hem-

met, har flera av dessa varit exempel på hygienartiklar som schampo, tandkräm 

och deodorant (Christensson, 2015). Stuckey och kollegor (2013) har även ifråga-

satt att ROSE-studien skulle handla om relevans, som studiens namn antyder, 

när frågorna till eleverna handlade om deras intresse. Det finns därför fortfa-

rande en oklarhet om hur begreppen intresse respektive relevans ska förstås. I 

denna artikel kommer vi att ge några konkreta kontextbaserade undervisnings-

exempel anknutna till gymnasiets kemiundervisning med avsikt att öka elevernas 

intresse och upplevda relevans. 

Skolans kemi i ett historiskt perspektiv 

För att få en bild av kemins plats i skolan och hur ämnet förändrats över tid kan 

en kort historisk tillbakablick vara på sin plats. Undervisningstiden i de naturve-

tenskapliga ämnena ökade successivt fram till 1928, med hänvisning till den ut-

veckling som skett och de upptäckter som gjorts inom fysik och kemi (Lindholm, 

1991).  

 I Tidning för Sveriges Läroverk och Dagens Nyheter gick många skribenter 

till angrepp och opponerade sig mot den ökade undervisningstiden och ansåg att 

detta var kunskaper som endast specialister behövde kunna och att de därför sna-

rare hörde hemma på universitetet. Det var bättre att satsa på svenska, främ-

mande språk och historia. Därför tillkom den Engbergska skolreformen år 1933, 

vilken ledde till minskad undervisningstid i de naturvetenskapliga ämnena trots 

de ökade behoven av kunskaper inom de nya naturvetenskapliga områdena. Som 

svar på denna skolreform bildades Föreningen för matematisk-naturvetenskaplig 

undervisning hösten 1933 (Lindholm, 1991). De drev bland annat kravet på ke-

milaborationer för alla på gymnasiet. I slutet av 1940-talet ansåg föreningen 

också att kemiundervisningen i realskolan borde ha en övervägande praktisk in-

riktning (Lindholm, 1991). Det var viktigt att eleverna fick naturvetenskapliga 

kunskaper som var praktiskt användbara i hemmet och i yrkeslivet (Husén & Jo-

hansson, 1961).  
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Antalet kemistuderande vid universitet och högskolor minskade enligt Lindholm 

(1991) under 1940-50-talen. Därför arrangerade Svenska Kemistsamfundet (idag 

Svenska Kemisamfundet) de första Berzeliusdagarna 1956, dit gymnasieelever 

som var duktiga i kemi bjöds in för att lyssna på föredrag om kemisk forskning 

med illustrerande experiment. Dessa dagar arrangeras fortfarande för att inspi-

rera elever till fortsatta kemistudier.2 

Med den nya gymnasiereformen 1964 infördes fem linjer, varav en var den 

naturvetenskapliga linjen. När det gällde kemiundervisningen hade Svenska Ke-

mistsamfundet samlat in uppgifter om vilka krav man från universitet och högs-

kolor ställde på studenternas kemikunskaper (Lindholm, 1991). Moment som 

atomernas byggnad, periodiska systemet, kemisk bindning, jämviktslära, elektro-

kemi och komplexkemi ansågs behöva större uppmärksamhet, och eleverna 

borde lära sig att göra enkla kemiska beräkningar. För att undervisningstiden 

skulle räcka till strök man kemins praktiska tillämpningar och tekniska processer 

(Lindholm, 1991). En motsvarande studie hade gjorts där man samlat in uppgifter 

om vilka krav man från gymnasiet ställde på elevernas förkunskaper i kemi 

(Husén & Johansson, 1961). Moment som kemiska grundbegrepp, luft, vatten, 

syre och väte samt syror och baser låg högt upp på listan, medan moment som 

tillhörde den tillämpade kemin som tvätt- och rengöringsmedel, cellulosaindu-

strier, fotografiska processer, plaster samt födoämneskemi låg långt ner på listan 

(Husén & Johansson, 1961). Historien kan därför ge vissa förklaringar till varför 

dagens kurs- och ämnesplaner ser ut som de gör. 

Precis som tidigare styrs dagens innehåll av styrdokument, men läraren har 

en frihet att tolka vad som ska prioriteras. Där kan det vara svårt att avgöra vilka 

centrala innehåll som är viktigare än andra och vilken tyngdpunkt lärare vill ha i 

sin undervisning. Kontextbaserad undervisning bygger på att sammanhangen för 

samman olika ämnesområden och kan därför vara en möjlighet (av flera) att låta 

elever lära sig om flera olika ämnesområden samtidigt.  

Konkreta exempel på kontextbaserad kemiundervisning 

Nedan presenteras två exempel på lektionsupplägg, ett mer teoretiskt och ett mer 

praktiskt, med kontextbaserad problemlösning där relevanta vardagliga sam-

manhang knyts till olika typer av kemiämneskunskaper. Dessa två lektionsupp-

lägg har en av oss (Camilla) genomfört med sina elever. Båda handlar om ”Varför 

ska man lära sig om kemisk bindning?” men med olika kontexter och har genom-

förts med gymnasieelever under kursen Kemi 1, efter att de hade haft undervis-

ning om kemisk bindning men inte om organisk kemi. Kemisk bindning är ett 

grundläggande område inom kemin där ämneskunskaper är viktiga för att förstå 

 
2 http://www.berzeliusdagarna.se  

http://www.berzeliusdagarna.se/
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kemiska samband3 (Bergqvist, 2017) såsom löslighet och övergångar mellan olika 

aggregationsformer. 

Lektionsupplägg 1: Visa relevans med hjälp av 
tidningsartiklar 
Eleverna delades in i små grupper med två eller tre elever per grupp. Varje grupp 

läste en eller två tidningsartiklar från dagstidningar (Figur 1 och Tabell 1) och fick 

besvara frågor med hjälp av olika källor. Därefter presenterade de vad de kommit 

fram till för hela klassen i slutet av lektionen. 

 

Figur 1. Exempel på tidningsartiklar i dagstidningen Sydsvenskan som lästes av eleverna som inledning till 
lektionsupplägget. 

  

 
3 Läs mer om kemisk bindning i Bergqvists kapitel. 
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Tabell 1. Exempel på tidningsartiklar i dagstidningen Sydsvenskan, frågor relaterade till dem och förslag på 
svar på frågorna. 

Tidningsartiklar Frågor Förslag på svar 

Skölj gärna – men gif-
terna blir kvar 
Artikeln handlade om att 
vissa bekämpningsmedel 
är olösliga i vatten. 

Varför går det inte att 
skölja bort vissa be-
kämpningsmedel från 
frukt och grönsaker?  
 
 

Ta fram strukturformler för vanliga 
bekämpningsmedel. Se att vissa av 
dem inte kan lösa sig i vatten eftersom 
de är opolära och därmed inte kan 
skapa några vätebindningar eller di-
pol-dipolbindningar till vattenmoleky-
ler. 

  
Varför kan det vara far-
ligt att få i sig vissa be-
kämpningsmedel? 

 
På motsvarande sätt skulle de kunna 
lösa sig i fettvävnaden i kroppen ge-
nom att skapa van der Waalsbind-
ningar till den. 

Julfettet täpper till av-
loppen 
Artikeln handlade om att 
matrester från den feta 
julmaten orsakar stopp i 
avloppen. 
 
Åttaåring fick svar på 
flaskpost 
Artikeln handlade om en 
flicka som fick ett brev 
som svar på en flaskpost 
som hon skickat. Hennes 
morfar hade hjälp henne 
att täta flaskan med stea-
rin. 

Varför är en del fetter 
fasta medan andra är 
flytande vid rumstem-
peratur? 
 
 
 

Ta fram strukturformler för olika fett-
syror, inklusive stearinsyra. Se att 
vissa endast har enkelbindningar, me-
dan andra har en eller flera dubbel-
bindningar som påverkar om de är 
raka eller mer eller mindre vinklade. 
Ju rakare molekyler desto närmre kan 
de packas, och därmed skapa 
fler/starkare van der Waalsbindningar 
mellan varandra. Ju fler/starkare 
bindningar desto fastare fett vid 
rumstemperatur. 
 

Hur kan fettet täppa till 
avloppen? 
 

Fettet hettas upp och är flytande när 
det spolas ut i vasken, men svalnar 
och stelnar igen längre ner i avlopps-
rören. 
 

Hur kan flaskan tätas 
med stearin? 

Stearin är opolärt och kan inte lösa sig 
i vatten eftersom det inte kan skapa 
några vätebindningar eller dipol-di-
polbindningar till vattenmolekyler. 

Luktforskning prisas 
Artikeln handlade om No-
belpriset i medicin för 
kartläggningen av luktsin-
net. Doftmolekyler kom-
mer in i näshålan där de 
fångas upp av luktrecepto-
rer som skickar signaler 
till hjärnan som bearbetar 
intrycken. 

Vad krävs för att vi ska 
kunna känna doften av 
parfym? 

Dels behöver parfymen innehålla doft-
ämnen som är flyktiga så att de kan 
lämna parfymen och komma in i näs-
hålan. Lättflyktiga ämnen har svaga 
intermolekylära bindningar. 
 
Dels behöver dessa doftämnen binda 
till luktreceptorerna. Olika doftämnen 
binder olika hårt till olika luktrecepto-
rer. 

 

Utöver läroböcker och internet använde eleverna följande böcker som källor för 

att besvara frågorna: 

• Andersson, Stig; Sonesson, Artur och Vanneberg, Nils-Gösta (2001) 

Kemin i samhället. Liber. 
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• Ellervik, Ulf (2013) Njutning – berättelser om kärlek, känslor och 

kemi. Fri Tanke Förlag. 

• Ljung, Johanna (2004) Kroppens kemi – om balans, obalans och bo-

temedel. Liber. 

• Lodén, Marie (2013) Ren, mjuk och vacker: kemi och funktion hos 

kosmetika. Apotekarsocieteten. 

• Sterner, Olov (2010) Förgiftningar och miljöhot. Studentlitteratur. 

Lektionsupplägg 2: Laboration med fläckborttagning  

Lektion 1 

Eleverna läste en tidningsartikel med titeln ”Onödiga kemikalier ökar risken för 

allergier” i dagstidningen Sydsvenskan (Figur 2). Titeln syftade på att rengörings-

medel ofta innehåller parfym, konserveringsmedel och färgämnen, vilka kan or-

saka allergier och att man kan ifrågasätta vad de egentligen gör för nytta. Artikeln 

handlade om vad rengöringsmedel behöver innehålla för att ta bort olika fläckar, 

och att vissa fläckar kan tas bort med enklare metoder. Eleverna valde sedan nå-

got att göra fläckar med och ta med till nästa lektion, till exempel avokado, röd-

beta, svarta vinbär, kaffe, choklad, gräs, cykelolja, ketchup och blod. 
 

Figur 2. Tidningsartikel i dagstidningen Sydsvenskan som lästes av eleverna som inledning till lektions-upp-
lägget med fläckborttagning.  

Lektion 2 (praktiskt arbete) 

Vid denna laboration gjorde eleverna fläckar på antingen T-shirt (klippta vita tyg-

bitar av bomull) (Figur 3a) eller skärbräda (utsågade bitar av plast). Det viktiga 

var att arbeta systematiskt, att försöka göra likadana fläckar på flera tygbitar eller 
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plastbitar. Därefter valde eleverna olika ämnen att testa för att försöka ta bort 

fläckarna (Figur 3b). Exempel på fläckborttagningsmedel: kallt vatten, varmt vat-

ten, tvål, diskmedel, tvättmedel, ättika, citronsyra, salt och lacknafta. Här gällde 

det att vara flexibel och öppen för vilka ämnen eleverna ville testa och tänka på 

att göra riskbedömning av dessa ämnen som att hantera ättika och lacknafta i 

dragskåp och att samla upp lacknafta i slask för organiska lösningsmedel. 

 

Figur 3. Vita tygbitar av bomull med fläckar av rödbeta (a) och försök att ta bort rödbetsfläckarna med olika 
ämnen (b). 

Lektion 3 

Efter laborationen fick eleverna försöka förklara varför fläckarna gick att ta bort 

med vissa ämnen, men inte med andra. Eleverna letade fram strukturformler, 

jämförde strukturerna med varandra och försökte rita ut intermolekylära bind-

ningar (Figur 4). Med hjälp av strukturer och bindningar kunde eleverna disku-

tera fläcklösning utifrån begreppet lika-löser-lika. Alla kombinationer av fläckar 

och olika fläckborttagningsmedel kunde inte förklaras med den information och 

de kunskaper vi hade. Flera fläckar och fläckborttagningsmedel innehöll många 

olika ämnen. Detta gjorde dock lektionsupplägget autentiskt och därmed mer in-

tressant.  

a b 



Kemin satt i sammanhang 

35 
 

 

Figur 4. Strukturformler av cellulosa i bomull, färgämnet betanin i rödbeta samt citronsyra. Vätebindningar 
mellan molekylerna är utritade med streckade röda linjer. På så sätt kunde eleverna förklara varför betanin 
kunde binda in till cellulosa och skapa rödbetsfläckar på bomullstyget samt varför citronsyra kunde användas 
för att lösa upp och tvätta bort fläckarna. 

I båda dessa lektionsexempel användes tidningsartiklar som utgångspunkt och 

inspiration. Att använda tidningsartiklar är ett sätt att skapa relevans och auten-

ticitet, för att eleverna ska känna att undervisningen handlar om något som de 

känner igen utanför klassrummet. Detta har också forskare från Nederländerna 

visat vara en bra introduktion till kontextbaserad undervisning som kan öka in-

tresset hos eleverna (Prins, Bulte & Pilot, 2018). Fler exempel på konkreta lekt-

ionsupplägg finns nedan. Dessa lektionsupplägg är producerade av kemilärare 

som deltog vid konferensen Kemi för alla den 1-2 oktober 2018 där de gav exem-

pel på hur kontextbaserad undervisning kan genomföras. 
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Relevanta och intressanta kemiområden 

För att fördjupa kunskapen om affektivt lärande, det vill säga lärande knutet till 

känslor som exempelvis intresse, och om vad gymnasieelever mer specifikt upp-

fattar som relevant respektive intressant har vi studerat elevers respons på olika 

ämnesområden och kontexter. I tidigare studier (Broman, Bernholt & 

Parchmann, 2018; Broman & Parchmann, 2014) har kontextbaserade uppgifter 

från fem olika ämnesområden (läkemedel, bränsle, tvål och rengöringsmedel, 

energidrycker samt fetter) i tre olika sammanhang (personlig, samhällelig samt 

professionell kontext) utvecklats. Alla uppgifter knöt an till de centrala innehållen 

organisk kemi och kemisk bindning.  

Lärargrupp 2 under konferensen ”Kemi för alla” 
Tema Plast:  

- Vad kan man ha plast till? Vad kan man använda i stället för plast? 
Vilka positiva egenskaper har plast?  

- Alternativ till plastpåsar (papper, tyg). Återvinning av plast. Olika ty-
per av nedbrytbar plast. 

- Läs och tala om artikel om livscykelanalys (LCA) av plastpåsar: 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ar-plastpasen-verkligen-samre-
for-miljon-an-tygkassen  

- Laboration om plast: http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skol-
kemi/Experiment/experiment.jsp?id=205  

 
Lärargrupp 4 under konferensen ”Kemi för alla” 
Tema Vatten:  

- Tre exempel på produkter som påstås ha andra egenskaper än van-
ligt vatten. 
- Vatten med pH 9,5, som enligt informationen är så rent att det 

inte går att mäta.  
https://lundborgkliniken.se/2016/5716/elo-vatten/elo-vatten/  

- Virvlat vatten, ett annat exempel som påstås ha andra egen-
skaper än vanligt vatten.  
https://www.flaska.eu 
https://youtu.be/LI3u1_XKW1w  

- Joniserat alkaliskt vatten, som påstås rehydrera kroppen bättre. 
https://essentiawater.com  

- Red ut vad producenterna påstår om sina produkter. Red ut om det 
kemiskt kan stämma. 

- Designa en undersökning för att testa något av det påstådda. 
- Källkritik – använd kunskaper i kemi och om kemins arbetssätt för 

att kritiskt granska information  

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ar-plastpasen-verkligen-samre-for-miljon-an-tygkassen
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ar-plastpasen-verkligen-samre-for-miljon-an-tygkassen
http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/Experiment/experiment.jsp?id=205
http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/Experiment/experiment.jsp?id=205
https://lundborgkliniken.se/2016/5716/elo-vatten/elo-vatten/
https://www.flaska.eu/
https://youtu.be/LI3u1_XKW1w
https://essentiawater.com/
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Vi lät 175 gymnasieelever (fördelade på 2 skolor och 7 lärares klasser) som 

läste Kemi 2 titta på de tre olika kontexterna för dessa fem ämnesområden. Ele-

verna fick skatta hur intressant respektive relevant de tyckte att de fem olika äm-

nesområdena var. Samma område presenterades i alla tre kontexterna och ele-

verna fick även skatta vilken kontext som var mest intressant. Ämnesområdet lä-

kemedel utgick från huvudvärkstabletter där den personliga kontexten handlade 

om vad som händer i kroppen när man tar en huvudvärkstablett, den samhälle-

liga kontexten handlade om hur läkemedelsresterna sprids i miljön och den pro-

fessionella kontexten handlade om vad läkemedelskemisten behöver tänka på när 

läkemedlet utvecklas.  

Resultaten visar att överlag var områdena mer relevanta än intressanta med 

undantag för energidrycker som uppfattades som lika relevant som intressant. 

Ämnesområdet läkemedel var både mest intressant och mest relevant (Figur 5).  

Figur 5. Gymnasieelevers (n=175) svar på frågan hur intressant respektive relevant fem ämnesområden är 
(läkemedel, bränsle, tvål och rengöringsmedel, energidrycker respektive fetter). 

När vi analyserade sammanhangen var den personliga kontexten mest intressant 

när alla uppgifter slås ihop (Figur 6). Det ämnesområde som avvek från detta var 

fetter, där den professionella kontexten var mest intressant (Figur 7). Detta har i 

efterföljande studier analyserats utifrån ett språkligt perspektiv där elever i inter-

vjuer menade att det fanns vissa ord som påverkade intresset. I detta fall var ordet 

”transfett” med i uppgiften och enligt de intervjuade eleverna påverkade ordet i 
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sig intresset och relevansen på ett positivt sätt. Fler resultat från denna intervju-

studie kommer att presenteras i en kommande artikel. 

Figur 6. Elevers respons på vilka kontexter (personlig, samhällelig, professionell) som uppfattas mest intres-
santa efter att ha läst femton kontextbaserade kemiuppgifter (fem olika ämnesområden i tre olika samman-
hang).   

Figur 7. Elevers respons på vilka kontexter (personlig, samhällelig, professionell) som uppfattas mest intres-
santa efter att ha läst femton kontextbaserade kemiuppgifter (fem olika ämnesområden i tre olika samman-
hang). Uppdelat i olika ämnesområden.  

Det minst intressanta ämnesområdet är enligt eleverna tvål och rengöringsmedel, 

vilket kan kopplas till resultatet från den internationella ROSE-studien (Sjøberg 

& Schreiner, 2010). Slutsatsen från ROSE, att vardagsanknytning inte är 
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intressant, kan därför bero på det specifika ämnesområdet. Om frågan i ROSE-

studien i stället hade handlat om exempelvis läkemedel som en 

vardagsanknytning hade slutsatserna troligen blivit annorlunda. Att hälsa 

uppfattas intressant i den svenska ROSE-studien (Jidesjö, 2012; Oskarsson, 

2011) kan tolkas som att vardagsanknytning är viktigt. 

Eftersom vi studerade elevernas intresse utifrån kontextbaserade uppgifter, 

med andra ord specifika aktiviteter som vi styrde över, kan vi konstatera att det 

är det situationella intresset som vi undersökte. Det kan tolkas positivt eftersom 

”a longer-lasting interest may grow out of a situational interest created by the 

interesting ‘composition’ of a teaching situation” (Krapp & Prenzel, 2011, s. 34). 

Här blir det viktigt att inte anpassa undervisningen till intressanta situationer en-

bart någon gång. Om ett mer långvarigt intresse ska uppstå måste eleverna få 

möta intressanta och relevanta ämnesområden och situationer kontinuerligt un-

der lång tid (Potvin & Hasni, 2014). Genom kontexterna får eleverna möta kemi-

områden som hör till vardagen och livet utanför kemiklassrummet. Förhopp-

ningsvis uppstår ett intresse som gör att eleverna vill lära sig mer kemi för att 

förstå dessa kontexter, exempelvis hur läkemedel eller energidrycker fungerar 

rent kemiskt. Lärare kan därmed påverka elevernas intresse genom att använda 

relevanta kontexter som ökar elevernas intresse. 

De 175 eleverna fick också möjlighet att besvara en avslutande öppen fråga 

där de fick ge kommentarer om hur kemiundervisningen på gymnasiet skulle 

kunna förbättras. Eleverna som svarade önskade främst att kemiundervisningen 

skulle koppla mer till vardagslivet. Liknande frågor har ställts tidigare (t.ex. Bro-

man m.fl., 2011) där gymnasieelever önskat mer vardagsanknytning och mer 

praktiskt arbete/laborationer. De två lektionsexempel som vi presenterat i denna 

artikel försöker infria dessa förväntningar genom att eleverna får arbeta praktiskt 

med kemifrågor som är relevanta för vardagslivet. På så sätt kan kontextbaserad 

kemiundervisning ses som en anpassning till elevernas egna önskemål och bidra 

till att knyta ihop Vision I och II, både en naturvetenskap för framtida naturvetare 

och en naturvetenskap för alla. Att använda kontexter i sin undervisning, som i 

denna text beskrivs med konkreta exempel som eleverna förhoppningsvis upp-

fattar som intressanta och relevanta, kan vara ett sätt att utveckla ungdomars lä-

rande. 
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Att arbeta språkutvecklande i kemi 
Pia Larsson och Jan Schoultz 

NTA skolutveckling 

Sammanfattning  

I vår artikel beskriver vi ett projekt där elever bekantar sig med några 

kemiska egenskaper hos ämnen och hur dessa kan påvisas med enklare 

tester. De möter kemiska begrepp, med målet att ge eleverna redskap 

för tänkande och kommunikation om ämnens likheter och skillnader, 

hur de interagerar med varandra, och om ämnenas betydelse i vardag 

och samhälle. Vi utgår här från NTA-temat Kemiförsök. Eleverna be-

skriver och dokumenterar resultat, drar slutsatser och argumenterar 

med stöd i egen empiri. De tar ställning till information i reportage, 

personporträtt och faktatexter, diskuterar och tänker kritiskt. Språkan-

vändning genomsyrar varje uppdrag i temat och eleverna får träna sig 

att prata kemi samt läsa och skriva olika slags texter med kemiinnehåll.  

Materialet har tagits fram för åk 4-6. Men de didaktiska tankarna kring 

ett språkutvecklande arbetssätt är tillämpbara för hela grundskolan 

och för språkintroduktion på gymnasiet.  

Den naturvetenskapliga arenan 

Att lära sig naturvetenskap innebär bland annat att lära sig förstå och använda 

nya ord och begrepp med mer precisa definitioner än de som förekommer i var-

dagsspråket, se till exempel Mortimer och Scott (2003), Lemke (1990) och även 

Molander (2017). Men att använda skolans naturvetenskapliga språk kan vara 

svårt och därför krävs det en undervisning som tar sin utgångspunkt i elevernas 

vardagliga föreställningar, så att de kan bygga sin förståelse utifrån sina egna er-

farenheter (Öhman, 2008). De vardagliga orden kan i undervisningssamman-

hang användas för att skapa övergångar mellan ett vardagligt och ett ämnesspe-

cifikt språkbruk (Martin, 1997). På så sätt skaffar sig eleverna ett ämnesspråk 

med vars hjälp de kan tolka och beskriva världen. De blir härigenom mer och mer 

delaktiga i en ny kultur och lär sig använda dess språkliga resurser för att tänka, 

samtala, läsa och skriva i meningsfulla sammanhang. Men detta innebär inte att 

andra uttryckssätt försvinner. Ett syfte med den språkutvecklande undervis-

ningen är att eleverna ska öka sin förmåga att röra sig mellan ett vardagligt språk-

bruk och ett mer naturvetenskapligt och veta när dessa språkbruk är tillämpbara. 

Wittgenstein beskriver vandringen mellan olika språkbruk som att eleverna lär 
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sig skilja mellan de olika samtalens språkspel (Lundegård, 2017). Varje verksam-

het har sitt språkspel. Man lär sig språkspelet genom att delta i verksamheten. 

Det är därför viktigt att eleverna får använda det naturvetenskapliga språket i 

samtal och diskussioner, i texter och böcker som de läser och i texter som de själva 

producerar. 

Att använda ett naturvetenskapligt språk i samtal 

Det talade språket, särskilt dialogen, är betydelsefullt för naturvetenskapligt me-

ningsskapande. Det är processer där eleverna lyssnar på varandra, prövar, jämför 

och kontrollerar sin förståelse mot andra elevers idéer. De spekulerar, tänker 

högt, hjälper varandra att förstå och tar del av varandras erfarenheter. De får be-

skriva det de ser och gör och ökar på så sätt sin kompetens att använda naturve-

tenskapliga ord och begrepp. Man brukar kalla sådana samtal för ”exploratory 

talk” (Barnes, 2008) eller utforskande samtal (Molander, 2017). Eleverna blir 

härigenom mer och mer förtrogna med den naturvetenskapliga kulturen och dess 

språk. Men för att genomföra sådana samtal måste eleverna våga föra fram sina 

idéer och tankar även om de är halvfärdiga. De måste dessutom få träna sig att 

delta i sådana utforskande samtal. Ibland kan det dock vara svårt för eleverna att 

prata inför sina klasskamrater och lärare, de är rädda för att tänka/uttrycka sig 

fel. Mycket beror dock på klassrumsklimatet. Det kan därför vara nödvändigt att 

läraren tillsammans med eleverna utarbetar regler för hur samtalen ska föras så 

att man utnyttjar potentialen i interaktionerna. 

Att läsa naturvetenskapliga texter 

Det räcker inte med det talade ordet för att lära sig kemi, eleverna måste även 

kunna använda och förstå texter inom ramen för ett naturvetenskapligt språk-

bruk (af Geijerstam, 2006; Säljö, 2000). För att kunna göra detta behöver ele-

verna förstå texternas uppbyggnad och struktur och få möjlighet att diskutera 

dem. De måste förstå innebörden i ord och begrepp och deras användning och 

inse hur texterna samspelar med olika figurer, bilder, diagram och tabeller. 

Eftersom texterna innehåller flera meningsbärande uttrycksformer brukar 

man säga att texter är multimodala. Varje modalitet kan betraktas som en resurs 

som hjälper till att skapa mening. Men fortfarande är det muntliga och skrivna 

språket ett betydelsefullt hjälpmedel för att skapa förståelse och utveckla kun-

skaper (af Geijerstam, 2006).  

Att läsa och förstå naturvetenskapliga texter är krävande och eleverna behö-

ver därför få stöd för att genomföra detta. Genom att arbeta aktivt med texter i 

undervisningen kan man som lärare motivera eleverna att använda olika typer av 
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texter för att söka naturvetenskaplig kunskap. Härigenom utvecklar de sitt natur-

vetenskapliga språkbruk och ökar sina naturvetenskapliga kunskaper.  

Att skriva naturvetenskapliga texter 

Att skriva i den naturvetenskapliga undervisningen hjälper eleverna att regi-

strera, analysera, sammanfatta och klargöra sina tankar och sitt kunnande. Det 

hjälper dem att kommunicera kunskaper till andra. Texterna som eleverna läser 

eller själva skriver blir viktiga underlag för interaktion och kommunikation om 

både texternas innehåll och form.  

En text skrivs alltid för ett speciellt syfte och som författare måste jag skriva 

på ett lämpligt sätt så att läsaren kan tolka min avsikt med texten. Det innebär att 

språk och texter varierar beroende på sammanhang och situation. Eleven kan 

skriva för sig själv. Då blir eleven själv mottagare och texten blir ett reflektions- 

och tankestöd, en så kallad in-text. Om eleverna har läst en text, lyssnat på en 

genomgång, sett ett filmklipp eller gjort ett experiment och sedan beskrivit och 

förklarat det, blir skrivandet en process som stärker lärandet (Liberg, 2010). Ele-

ven kan skriva till andra läsare som kan vara kamrater, lärare eller allmänhet, och 

texten blir en presentationstext, en så kallad ut-text. En sådan text har ett annat 

syfte och måste stå för sig själv utan några ytterligare förklaringar. Ibland vänder 

den sig till läsare som har god kännedom om den naturvetenskapliga praktiken, 

ibland vänder den sig till en bredare allmänhet som inte har den kännedomen. 

Här är alltså kommunikationen och anpassningen till mottagaren i fokus. I den 

kommunikationen måste man som skrivande ta hänsyn till flera frågor om hur 

man vill att dialogen med läsaren ska se ut. Vad ska texten handla om? Vem är 

läsaren? Hur ska innehållet presenteras? Vilken texttyp ska användas? Ska det 

vara en populärvetenskaplig text eller ska den var mer strikt vetenskaplig?  

Scientific literacy 

När det gäller att beskriva den naturvetenskapliga undervisningens syfte och in-

nehåll används allt oftare begreppet scientific literacy (af Geijerstam, 2006). I 

Sverige har vi översatt scientific literacy med naturvetenskaplig allmänbildning. 

Det innebär bland annat att kunna läsa och förstå olika slags texter med ett na-

turvetenskapligt innehåll, att kunna samtala om texterna, men också att kunna ta 

ställning till och argumentera för ståndpunkter i frågor som har ett naturveten-

skapligt innehåll.  

Det betyder att eleverna lär sig både begrepp och termer från naturveten-

skapen men även hur man ska tillämpa dessa kunskaper i ett vidare perspektiv. 

Eleverna ökar dels sin förmåga att ta beslut på naturvetenskapliga grunder, dels 
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sin förståelse för ett naturvetenskapligt arbetssätt och för naturvetenskapens ka-

raktär. af Geijerstam (2006) har myntat begreppet textrörlighet. Elever som upp-

visar god textrörlighet kan samtala om texten på flera olika sätt. De kan peka på 

det centrala i texten, associera till egna erfarenheter och tankar och diskutera 

målgrupp och sammanhang för texten. De förstår textens budskap och hittar me-

ningen och innebörden i texten. Det betyder att eleverna lär sig både begrepp och 

termer från naturvetenskapen men även hur man ska tillämpa dessa kunskaper i 

ett vidare perspektiv.  

Inquiry-based science education 

Varje arbetsområde i den naturvetenskapliga undervisningen utgör en helhet där 

områdets experiment och frågeställningar belyser ett övergripande syfte. Ett 

centralt arbetssätt är att eleverna enskilt eller i grupp söker svar på frågor och 

problemställningar. Elevernas erfarenheter och beskrivningar av fenomen är vik-

tiga utgångspunkter för det som ska bearbetas. Arbetssättet är dock inte enbart 

begränsat till hands-on. Det kan också handla om att eleverna söker svar på frå-

gor och löser problem om företeelser som man som elev inte handgripligt kan 

undersöka men som ändå väcker intresse och nyfikenhet. Det kan vara kunskaper 

om kemiska ämnen eller händelser i celler och atomer.  

Eftersom en undersökning eller ett experiment ofta leder till nya frågor kan 

det ibland vara nödvändigt att gå till källor som böcker, internet eller till experter 

inom olika områden för att söka svar på dessa frågor. På detta sätt lär sig eleverna 

också att förhålla sig kritiskt till olika källor, vilket också betonas i kursplanen. 

En viktig del i detta arbetssätt är att lära eleverna att använda resultat från andras 

observationer för att förstå, finna förklaringar och kommunicera resultaten vi-

dare. Ett sådant arbetssätt benämns ofta Inquiry-Based Science Education (Har-

len, 2013) och skulle kunna översättas med ”frågebaserad undervisning i natur-

vetenskap”. Men den översättningen ger en alltför snäv beskrivning. Det omfattar 

fler aspekter än bara frågor och problemlösning och har utvecklats och breddats 

genom åren. Idag betonas språkanvändningen, klassrumsinteraktionen och lära-

rens roll. Genom att diskutera tillsammans med lärare och kamrater kan eleverna 

närma sig nya sätt att tänka och förstå. Det är viktigt att eleverna är delaktiga i 

arbetet och får möjligheter att uttrycka sig både muntligt och skriftligt i alla delar 

av arbetscykeln. Ett NTA-tema byggs upp med hjälp av ovanstående arbetssätt. 

Men läraren är viktig även när eleverna arbetar på egen hand. 

En stödjande lärare 

I all undervisning är det sociala samspelet mellan lärare och elever och mellan 

elever avgörande för hur mycket eleverna kan lära sig. Läraren spelar en viktig 



Att arbeta språkutvecklande i kemi 

47 
 

roll och bidrar med så kallade kommunikativa stöttor, ”scaffolds”, som hjälper 

eleverna att höja sin kompetens. Scaffold innebär att den lärande får stöd i sitt 

lärande av någon som är mer kunnig och leder den lärande vidare. Men kommu-

nikationen i klassrummet kan variera. Det är innehållet och syftet med en lektion 

eller ett lektionsavsnitt som avgör förhållningssättet. Ibland berättar läraren nå-

got för hela klassen, ibland är det lämpligt med arbete i grupper och ibland dis-

kuterar läraren något tillsammans med delar av eller hela klassen och så vidare. 

Mortimer och Scott (2003) har delat in kommunikationen mellan lärare och ele-

ver i fyra grupper beroende på hur interaktionen ser ut. Växlingar mellan dessa 

olika sätt att kommunicera kallar Mortimer och Scott ”turning points”. 

Tabell 1. Olika kommunikationsformer i klassrummet, enligt Mortimer och Scott, 2003. 

 Interaktivt Icke-interaktivt 

Dialogisk Läraren och eleverna disku-
terar tillsammans olika idéer 
och lösningar på problem. 
Det har stora likheter med 
utforskande samtal. 

Läraren ensam presenterar olika 
synsätt och idéer. Dialogisk in-
nebär att läraren presenterar 
flera perspektiv. 

Auktori-
tativt 

Läraren leder eleverna ge-
nom en serie frågor och svar 
för ett visst syfte 

Läraren presenterar ett specifikt 
synsätt utan att involvera ele-
verna i samtalet. 

 

Lidar (2010) analyserar klassrumskommunikation på ett annat sätt. Hon finner i 

sin studie fem olika strategier som NO-lärare använder när eleverna löser pro-

blem eller gör experiment. 

• Den instruerande strategin talar om vad eleverna behöver göra för 

att kunna se ”rätt” saker. 

• Den bekräftande strategin visar att eleverna är på rätt väg. 

• Den rekonstruerande strategin ger särskild information om vad 

som är viktigt att lägga märke till så att det ska fungera. 

• Den omorienterande strategin pekar på andra saker att observera. 

• Den generativa strategin ger en specifik riktning i relation till det 

eleverna sett. Den ger en sammanfattning av vad som är relevant att 

uppmärksamma i ett experiment. (Lidar, 2010) 

Kemiförsök – ett NTA-tema 

Skolutvecklingsprogrammet NTA (Naturvetenskap och Teknik för alla) har som 

syfte att stimulera och stödja barn, elever, förskollärare, lärare och skolor från 

förskola till årskurs 9, i deras utveckling och lärande i naturvetenskap, teknik och 

matematik. NTA genomförs i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien, 
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Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och skolhuvudmän (kommuner och 

friskolor) runt om i Sverige. NTA innehåller idag 21 olika teman inom ämnesom-

rådena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. Till varje tema finns laborat-

ionsmateriel, handledningar och kopieringsunderlag. Alla lärare deltar dessutom 

i kompetensutveckling och får till exempel inför varje tema delta i en heldags te-

mautbildning, där de själva får pröva det eleverna senare ska arbeta med. Lärarna 

bestämmer själva hur mycket tid man ska lägga på ett temas olika delar. Vanligt-

vis brukar ett tema ta ca 8-10 veckor att genomföra. Vi kommer nedan ge exempel 

på hur man kan arbeta med språkutveckling i naturvetenskap i NTA-temat ”Ke-

miförsök” som riktar sig till elever i årskurs 4-5.  

Kemiförsök är ett NTA-tema där eleverna bekantar sig med några undersök-

ningsmetoder som vi förknippar med kemiämnet. Eleverna presenteras för fem 

okända ämnen som de ska identifiera. De samlar in information om deras respek-

tive egenskaper genom en rad olika tester och får träna sig i att dokumentera och 

beskriva sina resultat. Eleverna löser ämnena i vatten, filtrerar och avdunstar. De 

tillsätter olika indikatorer och lär sig känna igen hur ämnena reagerar på dessa. 

Slutligen värmer de upp ämnena och iakttar förändringarna som sker. Med ut-

gångspunkt i sin egen dokumentation kan eleverna sedan identifiera vilka äm-

nena är när de jämför med kända fakta om dessa ämnen.  

Några egenskaper hos materia 
Det övergripande syftet med temat är att eleverna ska lära sig mer om några egen-

skaper hos materia och hur man undersöker dessa, exempelvis hur ämnen ser ut 

i förstoring, hur de blandar sig med vatten, reagerar med ättika, jod eller värme, 

eller om det är surt, neutralt eller basiskt. I temat finns 15 uppdrag med elevupp-

gifter som på olika sätt ska belysa temats övergripande syfte, se Figur 1. 
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Figur 1. Översikt över uppdragen i tema Kemiförsök. 

Eleverna genomför undersökningarna i en viss ordning med väl genomtänkta 

metoder. I varje uppdrag deltar de i aktiviteter som ska leda till att de till slut kan 

göra egna undersökningar och välja metoder mer medvetet.  

Under tiden eleverna undersöker ämnena möter de begrepp som lösning, 

slamning, filtrering, kemisk reaktion, surt och basiskt, indikator och flera andra. 

Lärare och elever samlar nya ord att träna på under temat (Figur 1). Begreppen 

införs successivt i anslutning till de olika undersökningarna så att eleverna kan 

ha nytta av dem i påföljande aktiviteter. Målet är att lägga en bra grund för ele-

verna så att de i högre årskurser kan förstå begreppen på en molekylär nivå. I det 

här temat blir begreppen huvudsakligen redskap för elevers tänkande och kom-

munikation kring hur ämnen liknar och skiljer sig och interagerar med varandra. 

Men att lära sig något tar tid och det man lär sig måste befästas ordentligt så att 

man till exempel kan använda det i nya situationer.  
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Ett viktigt syfte med undervisning är att hjälpa eleverna in på den naturve-

tenskapliga arenan så att eleverna kan ”prata som kemister “och förklara saker 

på ett nytt sätt med hjälp av termer och ord från naturvetenskapen. Eleverna har 

redan erfarenheter av mycket av det som görs i temat: de har säkert blandat äm-

nen med vatten och andra vätskor när de bakat eller lagat mat, filtrerat kaffe i 

kaffebryggaren, gjort lösningar och slamningar när de löst socker i teet eller blan-

dat chokladpulver med mjölk, avdunstat vatten i bastun, värmt ämnen på spisen 

när de kokat knäck eller poppat popcorn. Men här får de ett nytt språk för att tala 

och tänka kring sådana fenomen. 

Figur 2. Exempel på kemi-ord som kan samlas under arbetet med temat. 

Begreppen införs successivt 
Eleverna får gott om tid att befinna sig i ”kemivärlden” och bekanta sig med dess 

språk och förklaringsmodeller. Under arbetet möter eleverna mycket nytt, men 

hela tiden med stöd i tidigare erfarenheter som kan tjäna som bryggor. Begrepp, 

förklaringar och metoder införs successivt så att eleverna hinner pröva dem, börja 

använda dem och till sist bli välbekanta med dem.  

Viktiga förmågor som eleverna övar är att observera (Det ser ut som små 

kristaller som är trekantiga), att kunna ställa relevanta frågor (Hur kan ämnena 

se lika ut och ändå vara så olika?) och formulera problem (Blir färgen en annan 

om man blandar tvättmedlet med något surt?), kunna göra förutsägelser (Jag 

tror det gula ämnet löser sig i ättika, för det gjorde det i vatten) och att planera 

och genomföra undersökningar. 
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Även förmågan att kommunicera är viktig, och då gäller det inte bara att 

tala, utan också att läsa och skriva. Ofta beror elevers svårigheter inom ett äm-

nesområde på svårigheter att använda och förstå områdets termer, ord och ut-

trycksformer. När man lär sig kemi innebär det därför att man övar sig på att 

hantera områdets speciella språk (Lemke, 1990). Arbetssättet i NTA tar sin ut-

gångspunkt i läroplanen och språkutvecklingen genomsyrar varje uppdrag. 

Att använda texter 
De texter som eleverna läser eller skriver kan, som tidigare nämnts, bli viktiga 

underlag för diskussion och interaktion. Det kan gälla både texternas innehåll och 

form. In-texter är reflektions- och tankestöd. Det kan till exempel handla om tex-

ter som behandlar genomförande av ett uppdrag eller vad man sett på ett vide-

oklipp. Skrivande blir då en process som stärker elevens lärande (Liberg, 2009). 

Nedanstående är ett exempel på ett elevblad som eleverna kan använda för att 

skriva en enkel in-text (Figur 2). Den används för att eleven ska komma ihåg sina 

resultat och kunna berätta om dem för klassen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Ett elevblad till en in-text. Från s. E5:3 i temat Kemiförsök. 
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Om däremot eleven skriver till andra läsare som till exempel kamrater, lärare el-

ler allmänhet blir texten en presentationstext, en så kallad ut-text, se Figur 3. En 

sådan text kan vända sig till många olika mottagare och måste se olika ut bero-

ende på mottagaren. Den kan vända sig till läsare som har god kännedom om 

naturvetenskap men den kan också vända sig till en bredare allmänhet som inte 

har den kännedomen. Texten måste alltså anpassas till mottagaren (Bergh Nest-

log, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Ett elevblad för en ut-text. Eleven drar slutsatser och visar hur den egna empirin ligger till grund för 
dessa. Från s. E12:2 i temat Kemiförsök. 

Temabok 
Till temat Kemiförsök finns en nyskriven temabok med texter för elever att läsa 

själva eller tillsammans med läraren (Figur 5). Texternas innehåll syftar till att ge 
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exempel på hur naturvetenskap och teknik används i vardag, samhälle, yrkesliv 

och forskning. 

 

 Figur 5. Text ur temaboken för Kemiförsök. 

Men texterna ger också perspektiv på ämnet utifrån historiska, lokala och globala 

utblickar. Tanken är att läraren kan använda texterna för att fördjupa ämnesin-

nehållet, men också för att låta elever träna på att söka information och argument 

till samtal och diskussioner. Eftersom texterna representerar olika texttyper som 

artikel, reportage, personporträtt och faktatexter kan de också tjäna som modell-

texter för elevers eget skrivande. 

Diskutera, samtala och argumentera 
Lärarhandledningen ger stöd till samtal om vad eleverna kommit fram till och 

vad resultaten kan betyda, se Figur 6. 
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Figur 6. Frågor som stöd för att sammanfatta och diskutera i uppdraget Ättikstestet. Från s. E7:2 i temat Ke-
miförsök. 

Läraren har här en viktig roll att organisera olika kommunikativa situationer i 

undervisningen. Målsättningen med lärandet är att eleven ska kunna delta i olika 

språkliga sammanhang, som till exempel inom kemi. Men eleverna finns i olika 

sociala sammanhang både i och utanför skolan och har olika vana att bruka språ-

ket. Detta gäller inte minst nyanlända och elever med svenska som andraspråk. 

Dessa elever har även svårt att greppa språket på en ytlig nivå eftersom de inte 

har det nödvändiga ordförrådet. Därför får de ännu större svårigheter att finna 

mening och sammanhang i texter med ett naturvetenskapligt innehåll. För lära-

ren är det därför viktigt att hjälpa eleverna in i detta ämnesområde och hjälpa 

dem att använda ämnets olika språkliga uttrycksformer.  

Temabokens texter skapar möjlighet att sätta ämnet i ett större samman-

hang där elever kan samtala, diskutera och argumentera eller formulera fråge-

ställningar. Dessutom kan de väcka nyfikenhet och skapa en känsla av relevans 

för kemiämnet, som annars lätt kan upplevas som teoretiskt och långt ifrån ele-

vernas vardag.  
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Figur 7. Frågor som stöd för att ta reda på mer i uppdraget Vilka två ämnen är blandade? Från s. 13:4 i temat 
Kemiförsök. 

Avslutande reflektion 

Avslutningsvis vill vi än en gång betona språkanvändningens stora betydelse för 

elevernas kunskapsutveckling. Språket är vårt främsta redskap för lärande. Det 

är genom språket vi kommunicerar med andra, utvecklar ny kunskap och visar 

vad vi har lärt oss. Språkanvändningen är viktig i alla delar av ett temas uppdrag. 

Varje uppdrag utgör en helhet, där arbetet med experimenten, problemen och 

frågorna hjälper eleverna till naturvetenskaplig förståelse och belyser områdets 

övergripande syften. Här har läraren en viktig roll att tillsammans med eleverna 

under arbetets gång diskutera resultat och kopplingar till uppdragets övergri-

pande syfte. Genom att arbeta med NTA:s tema Kemiförsök finns goda möjlig-

heter att arbeta medvetet med språkutveckling i naturvetenskap och träna ele-

verna att både läsa, prata och skriva om kemi.  
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verklighetsanknuten undervisning i ett 
allmänbildningsperspektiv 
Torodd Lunde 

Karlstads universitet 

Sammanfattning 

Trots att det finns stor enighet om att undervisning i de naturveten-

skapliga ämnena ska vara allmänbildande, finns det inte motsvarande 

enighet om vad en sådan undervisning innebär. I denna artikel disku-

terar jag några centrala begrepp inom didaktisk forskning för att reda 

ut olika sätt att förstå allmänbildningsbegreppet i de naturvetenskap-

liga ämnena, samt konsekvenser för undervisningen. Jag presenterar 

ett ramverk för vardagsanknuten och undersökande undervisning. 

Ramverket består av tre delar där första delen är en vardags- eller 

samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll, nästa del en undersö-

kande aktivitet och sista delen en återkoppling till ursprungsfrågan. 

Detta ramverk diskuteras utifrån olika perspektiv med stöd i de ämnes-

didaktiska begrepp som presenteras. Några skisser till undervisnings-

upplägg för olika stadier från mellanstadiet till gymnasiet presenteras. 

För några år sedan arrangerade jag en fortbildning om undersökande och allmän-

bildande undervisning. Fortbildningen var en del av ett EU-projekt: PROFILES 

(http://www.profiles-project.eu/) och skulle organiseras runt en trestegs-under-

visningsmodul (Holbrook, 2014). Denna skulle lärarna använda för att planera 

undersökande aktiviteter inbäddade i en vardags- eller samhällskontext. Aktivi-

teten skulle bestå av tre delar. Den skulle börja med en vardagsanknytning – ett 

scenario – i form av ett problem eller frågeställning med naturvetenskapligt in-

nehåll. Detta kunde till exempel vara en kontroversiell fråga som handlade om 

hälsa, miljö eller säkerhet, eller ett praktiskt problem som krävde en teknisk lös-

ning.  

Scenariot skulle mynna ut i en undersökningsbar naturvetenskaplig fråge-

ställning som eleverna skulle få undersöka. När eleverna genomfört den praktiska 

eller textbaserade undersökningen skulle de återvända till scenariot. De skulle då 

ta hjälp av den nyförvärvade kunskapen för att hantera frågan eller problemet i 

scenariot, till exempel ta ställning i en kontroversiell fråga eller hitta en praktisk 

lösning. Tidsomfattning skulle vara från 4 till 6 lektioner. 

 

http://www.profiles-project.eu/
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        Trestegs-undervisningsmodul  
 
Steg 1: Eleven introduceras för en vardags- eller samhällsfråga med naturve-
tenskapligt innehåll som ska ge upphov till undersökningsbara frågor. Frågan 
som presenteras kan gärna vara kontroversiell eller tillspetsad.  
 
Steg 2: Eleverna får delta i undersökande aktiviteter med avsikten att skapa 
bättre underlag för att hantera situationen som introducerades i scenariot. 
Aktiviteten kan vara både laborativ/praktisk (systematiska undersökningar) 
eller textbaserad (söka information).  
 
Steg 3: I sista steget sker en återkoppling till scenariot. Eleverna kan då an-
vända (mer eller mindre pålitlig) nyförvärvad kunskap för att bemöta ur-
sprungsproblemet eller frågeställningen från ursprungsscenariot.  
 
                                             (se Lunde, 2014 för en mer utfyllande beskrivning) 

 

 

Idén om att starta undervisningen i till exempel en samhällsfråga som eleverna 

ska hantera med hjälp av undersökande arbete låter kanske väldigt bra, men sam-

tidigt kan det ifrågasättas: är det inte bara ett luftigt ideal? Med tanke på den 

pressade tiden som finns till förfogande i ämnena kan det upplevas tveksamt att 

använda tid åt samhällsfrågor och tidskrävande undersökningar. Vi kan fråga oss 

vilka argument det finns för att undervisa på detta sätt. Finns det verkligen belägg 

för att detta är ett effektivt sätt att lära sig för eleverna? Men i stället för att fråga: 

”Är detta ett bra sätt att lära sig?” så kanske en bättre fråga är: ”Är detta ett bra 

sätt för eleverna att lära sig det de ska lära sig?”. Då kan diskussionen förflyttas 

från att handla om huruvida det är en effektiv undervisningsform, till om denna 

undervisningsform kan ge eleverna andra typer av kunskaper än traditionell 

undervisning. Ibland kanske vi borde arbeta undersökande eller behöver knyta 

an till vardagen för att eleverna ska få de kunskaper de ska få enligt läroplanen. 

Men för att kunna ta ställning till denna fråga behöver vi diskutera hur vi kan 

förstå läroplanen och därigenom vårt uppdrag som lärare i kemi. Vi kan börja 

med att diskutera några begrepp som kan vara till hjälp för att tänka kring läro-

plan och undervisning. 

Naturvetenskaplig allmänbildning som innehåll 

En betydelsefull fråga är huruvida undervisningen främst ska inriktas mot att för-

bereda ett mindre antal elever för vidare ämnesstudier eller inriktas mot alla oav-

sett vidare livsbana (Fensham, 1988). För att synliggöra denna skillnad i inrikt-

ning har begreppet naturvetenskaplig allmänbildning (Scientific Literacy) intro-

ducerats. Idag råder ganska stor enighet om att den obligatoriska undervisningen 

ska vara allmänbildande, men inte motsvarande enighet om vad en sådan under-

visning innebär. En kärnfråga är om allmänbildning ska handla om att ge alla 
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elever en introduktion till naturvetenskapen eller om det istället handlar om att 

lära av naturvetenskap för att hantera vardagliga och samhälleliga frågor och 

problem (Fensham, 1988).  

Det är dock inte bara synen på innehåll som kan skilja sig. Roberts (2007) 

menar det finns två konkurrerande idéer i synen på vilken typ av undervisning 

som bäst leder till naturvetenskaplig allmänbildning. Detta är två övergripande 

visioner som leder till olika konsekvenser för undervisningen. Han döper dessa 

till vision 1 och vision 2. I vision 1 handlar det om att först utveckla elevernas 

baskunskaper och färdigheter i naturvetenskap. Tanken är att den som har till-

räckligt djupa baskunskaper och inomvetenskapliga färdigheter, automatisk kan 

tillämpa dessa på alla möjliga andra områden, som exempelvis vardagliga sysslor 

och problem.  

Enligt vision 2 måste undervisningen börja i autentiska och komplexa frå-

geställningar likt de som eleverna möter i samhällslivet. Det kan vara samhälls-

frågor där det finns intressekonflikter, där kunskaper från fler kunskapsområden 

är involverade och där kontroversiella kunskaper från forskningsfronten är in-

blandade. Eleverna behöver då naturvetenskaplig allmänbildning för att ta sig an 

problem- och frågeställningarna. Ett antagande här är att eleverna kommer att 

lära sig naturvetenskapliga begrepp och teorier som en följd av att de arbetar med 

samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.  

Använder vi begreppen ovan som raster kan vi se att det finns formuleringar 

i kursplanen för grundskolans kemi som vi kan diskutera i termer av vision 1 och 

2. Enligt Lgr11 ska eleverna lära sig att använda kemin för att beskriva och för-

klara kemiska samband i samhället och naturen. Eleverna ska därför få en intro-

duktion till naturvetenskapens kunskapsbygge, något som också är i linje med 

vision 1. Vidare ska eleverna få lära sig att använda kemi för att hantera praktiska, 

etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (Skol-

verket, 2011). Det innebär att eleverna också ska lära sig naturvetenskap för att 

hantera vardagsproblem eller samhällsfrågor. Detta är förenligt med vision 2.  

Kunskapsbetoning i läroplanen 

Tre övergripande kunskapsaspekter finns vanligen med i diskussioner kring all-

mänbildande undervisning: de naturvetenskapliga begreppen, den naturveten-

skapliga verksamheten och naturvetenskapens användning (Wickman & Persson, 

2008). De två första aspekterna – naturvetenskap som produkt och process – är 

innehåll som är associerat med vision 1, medan den sista – naturvetenskap som 

medel för att hantera samhälls- och vardagsproblem – är associerat med vision 

2. Jämför vi dessa med de tre långsiktiga strävansmålen i kursplanen för kemi, 

ser vi att det är just dessa tre kunskapsaspekter som finns med, se tabell 1. 
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 Tabell 1. Koppling mellan de tre övergripande kunskapsrubrikerna och de tre långsiktiga strävansmålen i lä-
roplanen för grundskolan (Lgr11).  

Kunskapsaspekter Långsiktiga strävansmål i Lgr11 

De naturvetenskapliga be-
greppen 
 

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti männi-
skan. 

Den naturvetenskapliga 
verksamheten  
 

genomföra systematiska undersökningar i kemi 
 

Naturvetenskapens an-
vändning 
 

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommuni-
cera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och sam-
hälle 

 

Läroplanen betonar därför alla de kunskapsaspekter som brukar ingå i diskuss-

ioner kring allmänbildning.  

För att ytterliga förfina diskussionen om innehåll kan vi ta hjälp av Roberts 

(1982) sju kunskapsbetoningar. Han har genom en studie av styrdokument och 

läromedel skapat en taxonomi över olika kunskapsbetoningar som förekommer i 

naturvetenskaplig undervisning. Dessa representerar olika svar på frågan: ”Var-

för ska vi lära oss detta?”. De sju kunskapsbetoningarna presenteras nedan.4 

 

               Sju kunskapsbetoningar  

• Den säkra grunden 

• Den rätta förklaringen 

• Att kunna förklara själv  

• Det naturvetenskapliga arbetssättet 

• Naturvetenskapens karaktär 

• Naturvetenskap i vardagen 

• Naturvetenskap och beslutsfattande 

 

De första tre kunskapsbetoningarna handlar om de naturvetenskapliga begrep-

pen, det vill säga undervisning om naturvetenskapens produkt. I Den säkra grun-

den är betoningen på innehåll som ger goda förutsättningar för att klara senare 

studier eller framtida yrkesliv. Detta är alltså en betoning som inte handlar om 

allmänbildning, utan i stället om att förbereda en mindre andel elever för vidare 

studier. Till skillnad från detta är betoningen i Den rätta förklaringen på att alla 

ska ha kännedom om centrala teorier och begrepp och vad dessa säger om hur 

det förhåller sig i den materiella världen, till exempel kunskaper om evolutions-

teorin eller atomteorin. I Att kunna förklara själv betonar läraren att alla ska få 

förutsättningar för att själva förklara och förstå sin omvärld, till exempel förklara 

händelser i vardagen med hjälp av naturvetenskap. 

 
4 Se Wickman & Persson, 2008 s. 169-219 för en mer utfyllande beskrivning av 
kunskapsbetoningarna än vad som ges här 
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De två följande kunskapsbetoningarna handlar om den naturvetenskapliga 

verksamheten, det vill säga undervisning om naturvetenskap som process. I Det 

naturvetenskapliga arbetssättet betonar läraren att alla ska utveckla grundläg-

gande kunskaper och färdigheter i de naturvetenskapliga metoderna, till exempel 

hur man genomför ett kontrollexperiment. När det gäller Naturvetenskapens ka-

raktär är betoningen på begreppsliga kunskaper om vad som karaktäriserar den 

naturvetenskapliga verksamheten och dess kunskapsprodukt, till exempel vad 

som skiljer naturvetenskapliga teorier från andra typer av teorier eller hur natur-

vetenskaplig kunskap har växt fram. 

De två sista kunskapsbetoningarna handlar om naturvetenskapens använd-

ning. I Naturvetenskap i vardagen betonar läraren kunskapen för att kunna han-

tera praktiska problem i vardagen, medan i Naturvetenskap och beslutsfattande 

ligger betoningen på kunskaper för att delta och agera som medborgare. 

Låt oss nu jämföra kunskapsbetoningar som är förknippade med allmän-

bildning med syftestexten i kursplanen för kemi i Lgr11 (s. 144), se Tabell 2.  

Tabell 2. Koppling mellan kunskapsbetoning och syftestexten i grundskolans kursplan för kemi (Lgr11). 

Kunskapsbetoning Citat ur läroplanen 
Rätta förklaringen 

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
kemins begrepp, modeller och teorier. 
 

Kunna förklara själv 
 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om 
kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån 
egna upplevelser och aktuella händelser.  
 

Naturvetenskapliga  
arbetssättet 

 

Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på 
frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer 
av källor.  
 

Naturvetenskapens 
karaktär 

 

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja 
mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.  
 

Naturvetenskap i var-
dagen 

 

Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, 
etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och 
samhälle. 
 

Naturvetenskap och 
beslutsfattande 

Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, 
etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och 
samhälle. 
 

 

Tolkar vi syftestexten med hjälp av Roberts (1982) sju kunskapsbetoningar ser vi 

att det centrala innehållet måste betonas på en mängd olika sätt för att leva upp 

till syftestexten. Då blir det upp till läraren att planera undervisning så att det inte 

bara finns en eller ett fåtal kunskapsbetoningar som dominerar undervisningen, 

utan att olika betonas i olika arbetsområden. Annars finns det risk för att det blir 

en ensidig betoning på till exempel den säkra grunden eller den rätta förklaringen 

som av tradition har dominerat. 
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Vardagsanknyta utifrån relevans- eller lärandeargumentet 

Andrée (2012) diskuterar argument som används i debatten kring vardagsan-

knytning. Det är särskilt två kategorier av argument som förs fram. Det vanligaste 

argumentet, enligt Andrée, är relevansargumentet. Vardagsanknytning ses då 

som ett sätt att göra naturvetenskapen relevant. Detta argument bygger på idén 

att eleven behöver naturvetenskapliga kunskaper för att hantera vardagsliv och 

för aktivt medborgarskap. Det handlar alltså om naturvetenskapens användning 

– att kunna tillämpa kunskaper – både för problemlösning och beslut. Ett exem-

pel på denna typ av vardagsanknytning är kontroversiella samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll.  

Den andra kategorin av argument som förekommer är lärandeargumentet. 

Vardagsanknytning ses då huvudsakligen som ett redskap för att elever ska lära 

sig traditionell naturvetenskap. Läraren kan till exempel använda vardagsmeta-

forer, vardagsexempel eller vardagsföremål för att konkretisera och göra kun-

skapen mer lättförståelig. Vardagsanknytningen ses också som ett redskap för att 

motivera elever att lära traditionell naturvetenskaplig kunskap genom att knyta 

an till deras vardagserfarenheter.  

De två olika typerna av argument visar att bruken av vardagsanknytning, i 

bred bemärkelse, kan ha olika ändamål. Läraren kan undervisa kontextbaserat 

för att konkretisera innehåll och koppla till elevernas vardagerfarenheter. Sam-

manhanget fungerar då primärt som ett medel för att illustrera, exemplifiera och 

fördjupa innebörden av begrepp och teori. Till skillnad från detta kan lärare an-

vända en vardagsanknytning för att låta eleverna tillämpa kunskaper för att lösa 

praktiska problem eller överväga hur de ska handla i en värdeladdad fråga. 

Undervisningen börjar då gärna i en autentisk vardags- eller samhällsfråga med 

naturvetenskapligt innehåll och vardagsanknytningen är då en del av innehållet 

– inte primärt ett medel för att illustrera naturvetenskapliga begrepp och teorier.   

Återgår vi till trestegsmodulen som jag introducerade inledningsvis kan vi 

diskutera val av scenario utifrån det som sagts ovan. Önskar vi främst använda 

trestegsmodulen för att undervisa de naturvetenskapliga begreppen – i enlighet 

med vision 1 – kan det vara klokt att använda ett sammanhang som kanske inte 

engagerar eleverna i att ta ställning i en laddad intressekonflikt eller kräver djupa 

etiska överväganden. I så fall kommer tiden det tar för eleverna att överväga olika 

politiska eller etiska alternativ att stjäla värdefull tid från undervisning som mer 

specifikt rör ämnesinnehållet. Då är det kanske bättre att välja en vardagsanknyt-

ning som på ett bra sätt konkretiserar eller exemplifierar det ämnesinnehåll som 

eleverna ska lära sig. I enlighet med lärandeargumentet kan vi motivera val av 

scenario utifrån hur vi tänker oss att vardagsanknytningen kan bidra till lärande 

av specifika naturvetenskapliga begrepp och teorier. 

Önskar vi däremot att eleverna i första hand ska få utveckla förmågan att 

värdera och överväga olika etiska och politiska alternativ – i enlighet med vision 
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2 – kan det finnas fog att engagera eleverna i intressekonflikter eller etiska över-

väganden. Då kan komplexa samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll 

vara lämpliga. Önskar vi i första hand att eleverna ska utveckla kunskaper och 

färdigheter för att lösa praktiska eller tekniska problem är vardagsproblem med 

naturvetenskapligt innehåll lämpliga. Vi kan i dessa fallen motivera vår använd-

ning av vardagsanknytning utifrån relevansargumentet, att det ska bidra till ele-

vernas förutsättningar för att ”hantera praktiska, etiska och estetiska valsituat-

ioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle” (Skolverket, 2011, s. 144), det vill 

säga kunskapsbetoningar som rör naturvetenskapens användning. 

Undersökande arbete som pedagogisk metod eller innehåll 

Undersökande aktiviteter kan ha olika syften, varav de tre vanligaste är: lära 

traditionellt ämnesinnehåll, lära att göra undersökningar eller lära om under-

sökningar (Bybee, 2000). Undersökande arbete som pedagogisk undervisnings-

metod kan därför syfta till att undervisa naturvetenskapliga begrepp eller att un-

dervisa om naturvetenskap som verksamhet. Är syftet att lära eleverna om den 

naturvetenskapliga arbetsmetoden och dess karaktär, blir innehållet till exempel 

färdigheter i hur forskare arbetar med hypoteser, kontrollexperiment och variab-

ler, samt begreppsliga kunskaper om varför forskare gör detta, till skillnad från 

om syftet är att undervisa traditionella ämneskunskaper.  

I sammanhang utanför skolan kan dock termen undersökningar även refe-

rera till de arbetssätt som forskare använder för att ta fram ny kunskap. En följd 

av detta är att skillnaden mellan undersökningar som pedagogisk arbetsmetod 

och som naturvetenskaplig arbetsmetod kan bli otydlig och flytande 

(Gyllenpalm, Wickman & Holmgren, 2010). De olika innebörderna kan smälta 

ihop och leda till att eleverna får en missvisande bild av hur forskare arbetar och 

hur ny kunskap växer fram (Lunde, Rundgren & Chang Rundgren, 2015). Om na-

turvetenskapliga undersökningsmetoder och dess karaktär ska vara innehållet i 

ett undervisningspass finns det goda grunder för att avsiktligt forma aktiviteten 

och välja innehållet utifrån detta syfte. Till exempel kan olika frihetsgrader vara 

mer eller mindre lämpliga beroende på syftet med aktiviteten (Domin, 1999; 

Gyllenpalm m.fl., 2010). Tabell 3 visar hur frihetsgrader varierar beroende på om 

en aktivitets frågeställning, metod eller resultat är förutbestämda eller inte. Mot 

slutet av artikeln presenteras några undersökande aktiviteter. I aktiviteten där 

eleverna ska jämföra diskmedel kanske det är lämpligt med två eller tre frihets-

grader, medan det i aktiviteten där de ska jämföra drivmedel kanske är lämpligt 

med få eller inga frihetsgrader.  
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Tabell 3. Olika frihetsgrader en undersökande aktivitet kan ha. 

Frihetsgrader Frågeställning Metod Resultat 

0 given given given 

1 given given öppen 

2 given öppen öppen 

3 öppen öppen öppen 

 

Undersökande arbete kan även referera till textbaserade varianter av undersök-

ningar. Det handla då om att söka information från olika källor – bland annat 

media och hemsidor – och värdera denna kritiskt, såsom en medborgare skulle 

kunna tänkas göra för att få underlag för att hantera en vardags- eller samhälls-

fråga. För att kritisk värdera kunskapspåståenden behöver eleven – förutom goda 

ämneskunskaper – även kunskaper om naturvetenskapens karaktär och om hur 

kunskapspåståenden kan användas för att gynna intressen, det vill säga vara kri-

tisk till vad som påstås, vem som påstår och varför det påstås (Ekborg m.fl., 

2012).  

I enlighet med resonemanget ovan är val av kunskapsbetoning även centralt 

när det gäller steg 2 – den undersökande aktiviteten – i trestegsmodulen. Det 

första vi måste göra är att välja vad som ska vara huvudsyftet med aktiviteten – 

om det främst är att undervisa traditionellt ämnesinnehåll eller främst det natur-

vetenskapliga arbetssättet och dess karaktär. Vilken kunskapsbetoning som är 

primär får följder för andra didaktiska val som utformning av aktivitet och vad 

som betonas i genomförandet, till exempel val av frihetsgrader och vad läraren 

väljer att lyfta i diskussioner kring elevernas undersökningar. Ifall det naturve-

tenskapliga arbetssättet och naturvetenskapens karaktär är huvudinnehållet kan 

öppnare varianter av undersökande arbete ofta vara lämpliga. Tidsåtgången på 

laborationer ökar avsevärt ifall eleverna ska planera, genomföra och utvädra 

undersökningar självständigt, men samtidigt ger det andra möjligheter att för-

djupa sig i frågor som rör det naturvetenskapliga arbetssättet och dess karaktär. 

Är betoningen på traditionellt ämnesinnehåll kan det finnas argument för att an-

vända mer tidseffektiva laborativa aktiviteter.  

Är undersökningen istället textbaserad är en viktig skillnad om undersök-

ningen handlar om att ta reda på fakta om ett naturvetenskapligt fenomen eller 

om det handlar om en frågeställning som bottnar i en intressekonflikt. I det se-

nare fallet är kunskapen inbäddad i en kontext där eleven måste ta hänsyn till att 

intressen kan påverka hur kunskaper värderas och används av olika grupper. I 

enlighet med grundskolans läroplan kan eleverna då få söka information med 

hjälp av olika typer av källor och därmed utveckla ett kritiskt tänkande kring and-

ras argument och olika informationskällor (Skolverket, 2011). 
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Trestegsmodulen och kunskapsbetoning – några exempel 

Nedan presenteras några utkast till trestegs-undervisningsmoduler som skulle 

kunna vara passande för olika stadier och för olika kunskapsbetoningar. Flera av 

dessa är inspirerade av förslag från lärare och lärarstudenter. 

 
       Hur kan vi rädda Kopparmärra i Göteborg? 

 
Steg 1: Kopparmärra i Göteborg ärgar (Karl IX:s ryttarstaty). Vad är det som 
händer? Den har renoverats. Varför då? Ta utgångspunkt i någon artikel, till ex-
empel: https://www.expressen.se/gt/efter-hastjobbet-snart-avtacks-stadens-an-
siktslyfte-grundare/ 

 
 

 
Karl IX före och efter restaureringen. 

 
Steg 2: Utgå ifrån samhällsperspektivet på statyn och göra labbar kring detta. 
Kom in på kemiaspekterna och gör vardagsnära kopplingar. 
 
Steg 3: ”Du ska nu berätta för eleverna i parallellklassen så att de förstår vad som 
har hänt och varför. Hur gör ni? Broschyr, info-film, Power Point. Begreppen be-
höver beskrivas och förklaras på ett bra sätt. 
 
Framtaget av lärare under konferensen ”Kemi för alla” 1-2/10 2018.  

 

Möjlig betoning på innehåll i denna trestegsmodul kan vara Den rätta förkla-

ringen. I så fall fungerar scenariot som ett vardagsexempel som ska underlätta 

lärande och syftet med de laborativa aktiviteterna är att undervisa traditionellt 

ämnesinnehåll. Läraren betonar alltså i första hand kunskaper om till exempel 

redox-reaktioner. Återkopplingen i steg tre kan då fungera som ett sätt att be-

döma elevernas ämneskunskaper.  

 
YES or NO - sanning eller lögn? 
 
Steg 1: YES varar enligt reklamen (se video nedan) mycket längre än alla andra 
diskmedel. Därför är YES det bästa diskmedlet även om vi får betala mer för YES 
än för många andra diskmedelsmärken. Löp och köp! Men kan vi verkligen lita på 
allt som sägs i reklamfilmer? 
https://youtu.be/Kfs1FoKOSqA 
 
Steg 2: Planera och genomför en undersökning för att kritiskt granska hållbar-
heten i påståendet som görs i reklamfilmen: YES varar mycket längre än andra 
diskmedel. 
 

https://www.expressen.se/gt/efter-hastjobbet-snart-avtacks-stadens-ansiktslyfte-grundare/
https://www.expressen.se/gt/efter-hastjobbet-snart-avtacks-stadens-ansiktslyfte-grundare/
https://youtu.be/Kfs1FoKOSqA
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Steg 3: Använd resultaten av klassens undersökningar för att göra en informat-
ionsfilm (”Bäst i test”) riktad till konsumenter. I filmen ska ni ta utgångspunkt i 
reklamen och diskutera påståenden som görs och hur hållbara dessa är. I filmen 
ska ni även ge tips på hur man kan tänka för att vara kritisk till reklamfilmer. Ni 
kan ta upp varför reklamer görs, vem som gör dem och vilka tekniker som används 
för att påverka oss.    

 

Möjlig betoning på innehåll i denna trestegsmodul kan vara Det naturvetenskap-

liga arbetssättet och Naturvetenskap i vardagen. Syftet med scenariot och åter-

kopplingen är att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till påståenden som görs i 

reklamer, medan syftet med att göra undersökningen kan vara att undervisa fär-

digheter i att göra kontrollerade experiment. I så fall är inte traditionellt ämnes-

innehåll som tensider eller lösningar och blandningar det primära innehållet. 

Undersökningen kan då vara lämplig att genomföra som en teorilös konsument-

test – jämföra egenskaper, utan att försöka förklara skillnader – där eleverna trä-

nar på att arbeta systematisk.  

 

 

Möjlig betoning på innehåll i denna trestegsmodul kan vara Det naturvetenskap-

liga arbetssättet, Naturvetenskapens karaktär och Naturvetenskap i vardagen. 

Syftet med scenariot och återkopplingen kan vara att ge eleverna kunskaper som 

handlar om miljöfrågor i vardagen, medan syftet med att göra undersökningen 

kan vara att undervisa färdigheter i att göra kontrollerade experiment samt kun-

skaper om vad som kännetecknar naturvetenskap i forskningsfronten. I under-

sökningen undersöker eleverna vilka kemikalier som påverkar växter negativt. De 

utforskar ett samband och därmed blir undersökningens slutsats ett tentativt på-

stående om hur det förhåller sig i verkligheten.  

 

  

Varning! Giftiga kemikalier? 
 
Steg 1: Många slänger giftiga hushållskemikalier i slasken. Detta kan delvis bero på 
att många saknar tillräckligt med kunskaper om vilka hushållskemikalier som är gif-
tiga och hur giftiga de är. Ni ska göra en informationskampanj för att öka folks kun-
skaper om detta. Ni ska basera informationen på bland annat resultat från egna syste-
matiska undersökningar.  
 
Steg 2: Den gemensamma forskningsfrågan är: ”Vilka hushållskemikalier är giftiga?”  
 
Steg 3: Ni ska använda kunskapen från era undersökningar i en informationsbro-
schyr. Tänk på att informationen ska vara pålitlig, det vill säga att ni måste vara nog-
granna med att redovisa vad ni bygger kunskapspåståenden på, vilka förbehåll som 
kan finnas och hur säker ni anser att kunskapen är.  
  
Se även: https://tidningengrundskolan.se/traditionens-makt-ar-svar-att-rubba/  

https://tidningengrundskolan.se/traditionens-makt-ar-svar-att-rubba/
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Möjlig betoning på innehåll i denna trestegsmodul kan vara Naturvetenskap och 

beslutsfattande. Syftet med scenariot och återkopplingen kan vara att utveckla 

elevernas förmåga att argumentera och ta ställning i miljöfrågor där olika intres-

sen och värderingar står på spel. Det primära är då inte att undervisa om ämnes-

innehållet, utan snarare att undervisa om hur elever kan tillämpa kunskaper för 

att argumentera, ta ställning eller fatta ett beslut.  

I exemplen hittills har jag gjort en enkel analys av vilken kunskapsbetoning 

som skulle kunna vara lämpliga. Självklart skulle andra didaktiska val vara möj-

liga och det är något som läsaren själv kan värdera. Jag avslutar med ett exempel 

som läsaren själv kan ta ställning till vad gäller kunskapsbetoning.  

Vilket drivmedel ska jag välja till min bil? 
 
Steg 1: Det finns rekordmånga bilmodeller i bilhallarna. Ändå har det aldrig varit så 
svårt som nu att välja bil. Det är drivmedlet som ställer till det: Bensin, diesel, biodie-
sel, etanol, biogas, naturgas, vätgas, el eller hybrider. Alla har för- och nackdelar: för-
nybarhet, miljöpåverkan, framställning, energiinnehåll, räckvidd, tillgänglighet, avga-
ser, o.s.v. Så vad ska man välja? Vad är viktigt och vad är mindre viktigt? För några år 
sedan fanns det en stor tilltro till etanol som ett bra alternativ till fossila bränslen, 
men idag säljs det allt färre etanolbilar.  
 
Steg 2:  
Drivmedel kan ha olika energiinnehåll. Ni ska undersöka och sedan jämföra energiin-
nehållet i heptan (”bensin”), etanol och metanol.  
 
Exempel på systematisk undersökning:  
https://www.studienet.se/Uppsatser/energiinnehaall-braenslen-labbrapport-
83059.aspx 
 
Steg 3: Jämför vilka för- och nackdelar som finns med etanol kontra bensin utifrån 
till exempel förnybarhet, miljöpåverkan, framställning, energiinnehåll, räckvidd, till-
gänglighet, avgaser, o.s.v. Lyft fram några argument för och emot, och ta ställning i 
din text: Tillhör etanolbilen framtiden eller dåtiden? 

https://www.studienet.se/Uppsatser/energiinnehaall-braenslen-labbrapport-83059.aspx
https://www.studienet.se/Uppsatser/energiinnehaall-braenslen-labbrapport-83059.aspx
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Kan bättre handhygien rädda oss från magsjukepidemi? 
 
Steg 1: Varje vinter insjuknar väldigt många elever i skolan i magsjuka eller förkyl-
ning. Många måste stanna hemma i många dagar. Virus och bakterier kan spridas via 
våra händer. Några menar att den höga sjukfrånvaron beror på dålig handhygien i 
skolan. Men frågan är kanske inta bara om vi tvättar händerna utan även hur vi tvät-
tar? Kan bättre handtvätt förhindra en epidemi på vår skola? 
 
Steg 2: Undersök genom systematiska undersökningar vad som påverkar hur ren 
man blir efter handtvätt (till exempel temperatur på vatten, mängd tvål, tid, intvål-
ningsteknik, spritning kontra tvål, olika smuts) 
 
Exempel på undersökning: 
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/alvdalen/deras-experiment-blev-vi-
ral-succe-det-var-kul-men-ackligt-att-se 
 
Steg 3 Skapa en PowerPoint-presentation som informera elever i årskursen under er 
hur magsjukan sprider sig. Ni ska visa och berätta hur man ska tvätta händerna för att 
reducera risken för smittöverföring. Presentera undersökningen ni gjort och de resul-
tat ni kom fram till. Ni ska även komma med fler förslag till vad som kan göras för att 
förhindra en epidemi. 

Avslutande tankar 

Undervisning handlar om att göra val. I denna artikel finns en rad didaktiska be-

grepp som kan användas för att reflektera över val av syften, innehåll och aktivi-

teter. I artikeln har jag diskuterat ett planeringsramverk för hur vardagsanknutet 

och undersökande arbete kan organiseras. Jag har diskuterat detta ramverk i re-

lation till olika syften och kunskapsbetoningar. Och vad är då svaret på min fråga 

från inledningen: ”Är detta ett bra sätt för eleverna att lära sig det de ska lära 

sig?”.  Svaret är helt enkelt: det beror på syftet.  
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Didaktisk modellering av (meta)kemi 
‒ Samhällsfrågor och kemins karaktär som en integrerad del 
av kemiundervisning för allmän bildning 

Jesper Sjöström 
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Sammanfattning 

Didaktiska modeller ger lärare teoretiskt stöd vid planering, design, ge-

nomförande, analys och utveckling av undervisning. Didaktisk model-

lering står för systematiskt arbete med och utveckling av forsknings- 

och praxisgrundade didaktiska modeller i praktiken. Det här kapitlet 

handlar om didaktiska modeller och didaktisk modellering kopplat till 

kemi och ”metakemi”. Metakemi står för humanistiska, samhällsveten-

skapliga och miljövetenskapliga perspektiv på kemi och kemiforskning. 

Fokus läggs i kapitlet på kemi och samhällsfrågor. Särskilt fokus läggs 

på undervisning kring riskkemikalier i form av så kallade perfluore-

rade ämnen, som finns i produkter såsom vattenavvisande kläder, non 

stick-stekpannor och påsar för mikropopcorn. Kapitlet belyser även 

vikten av kunskaper både i och om kemi, men inte vilka kunskaper som 

helst, utan sådana som är relevanta för en global världsmedborgares 

allmänna bildning. 

Introduktion till kemididaktisk forskning 

Didaktik är lärarnas professionsvetenskap (Seel, 1999) och didaktiska modeller 

utgör en central bas (Wickman, Hamza & Lundegård, 2018). De sistnämnda kon-

kretiserar och operationaliserar didaktiska teorier. När didaktiska modeller och 

teorier manglas medvetet och systematiskt i praktiken kan man kalla det för di-

daktisk modellering (Sjöström, 2019a).  

Didaktiken hjälper lärare att göra informerade val i relation till de didaktiska 

frågorna (varför? vad? hur? etc.). Eftersom undervisning alltid har ett innehåll, 

görs merparten av dagens didaktikforskning inom olika ämnesdidaktiska speci-

alområden (Sjöström, 2018a). Ett sådant är naturvetenskapsämnenas didaktik 

(Wickman m.fl., 2018) och ett subområde inom detta är kemididaktik. 

Min uppfattning är att kemididaktisk forskning främst bör göras för kemi-

lärare (och kemilärarutbildning) och utföras av kemilärarutbildade forskare. 

Många gånger behöver den göras tillsammans med praktiserande kemilärare i 

praktikutvecklande forskningsprojekt, exempelvis genom didaktisk modellering. 
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Utgångspunkten är kemilärarnas behov, både de behov som de själva upplever 

och de behov som didaktikforskare får syn på i mötet med praktiken. Gemensamt 

för all didaktisk modellering är att den baseras på en eller flera didaktiska mo-

deller. Modellerna har potential att förändra praktiken, men praktiken kommer 

även att påverka modellerna (Sjöström, 2019a). 

Om didaktiska modeller  

Didaktiska modeller ger lärare teoretiskt stöd vid planering, design, genomfö-

rande, analys och/eller utveckling av undervisning. På olika sätt hjälper de lärare 

att – före, under och/eller efter undervisningen – reflektera över de didaktiska 

frågorna. Vissa modeller är uppritade (schematiska), medan andra är ”tankemo-

deller” beskrivna med ord (verbala). Många modeller fungerar främst som plane-

rings- och designverktyg, medan andra snarare ger en idégrund för didaktisk 

handling. Ytterligare andra fungerar främst som analys- och reflektionsverktyg 

eller hjälper till vid val av innehåll och/eller inriktning. Det finns även modeller 

som snarare kan beskrivas som ”metamodeller”. Läs vidare om didaktiska mo-

deller och modellering i Sjöström (2019a). 

Didaktiska modeller kan delas in utifrån de tre didaktiska huvudfrågorna 

(Sjöström, 2019b): 

• Relevansinriktade modeller (svar på varför-frågan) 

• Innehållsinriktade modeller (svar på vad-frågan) 

• Modeller över didaktisk handling (svar på hur-frågan) 

Inom den sistnämnda gruppen finns bland annat modeller med fokus på 

språkperspektiv och modeller kring bedömning och betygsättning. Exempelvis 

lyfter Norrild och Krabbe Sillasen (2017) fram en metod för utveckling och be-

dömning av praktiskt arbete i naturvetenskapliga ämnen. 

Särskilt relevans- och innehållsinriktade modeller kan, förutom för analys 

av det planerade undervisningsinnehållet, även användas vid analys av läropla-

ner och läromedel. Norrild och Krabbe Sillasen (2017) lyfter fram både en modell 

med sex perspektiv för att analysera läromedel och en modell för att bedöma an-

vändbarheten av simuleringar och animationer i nv-undervisning. Utöver 

ovanstående grupper av ämnesdidaktiska modeller finns även ett flertal modeller 

med fokus på undervisningsplanering. De behandlar normalt sett – åtminstone i 

någon mening – samtidigt flera av de didaktiska huvudfrågorna. Ett exempel på 

en planeringsmodell är Ingo Eilks didaktiska modell för att arbeta med samhälls-

frågor i kemiundervisningen (se vidare nedan). 
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Metakemi – vad är det och varför behövs det?  

Sjøberg (2010) hävdar att de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, förutom att 

vara baserade på själva ämnena och deras möte med pedagogik/didaktik, även 

bygger på kunskaper i naturvetenskapernas filosofi och om ämnenas historiska 

utveckling. Dessutom har man ”nytta av ett […] sociologiskt perspektiv, både på 

kunskapen och på dess utveckling” (s. 33). Det handlar om att ha en medvetenhet 

om de komplexa samspelen mellan naturvetenskap, teknik, samhälle och miljö. 

Michelsen (2016, s. 69) skriver (min översättning och kursivering): ”När natur-

vetenskapens roll i ett historiskt, kulturellt, filosofiskt och samhälleligt samman-

hang kommer på schemat, kommer ämnena att få ett metaperspektiv, som bland 

annat omfattar vetenskapshistoria, vetenskapsteori och kunskaper om olika kun-

skapsformers karaktäristika, styrkor och begräsningar”.  

Innehållsmässigt gäller det att i kemiundervisning sträva efter en balans 

mellan (a) molekylvetenskapernas begrepp, principer, modeller och teorier, (b) 

kunskaper om kemins karaktär och arbetssätt, (c) kunskaper om kemins roll i 

samhället, och (d) medborgerlig besluts- och handlingskompetens i relation till 

kunskaper i och om kemi. Krageskov Eriksen (2002) benämner de tre först-

nämnda områdena för: (a) ontologiska kunskaper, (b) epistemologiska kun-

skaper, respektive (c) etiska kunskaper.5 Det fjärde området omfattar delvis poli-

tiska kunskaper i bred bemärkelse. Vad som kännetecknar en balans mellan de 

fyra kunskapstyperna kan diskuteras både utifrån en tolkning av styrdokumenten 

och utifrån svaret på den didaktiska varför-frågan. Mina egna svar på den didak-

tiska varför-frågan är viktiga drivkrafter för mig i min forskning och undervis-

ning: kemi och kemiundervisning för kritisk-demokratisk allmän bildning (t.ex. 

Sjöström, 2007; 2013; Sjöström & Talanquer, 2014), aktivt (globalt) medborgar-

skap (t.ex. Sjöström & Stenborg, 2014) och ekologisk hållbarhet (t.ex. Sjöström, 

Rauch & Eilks, 2015; Sjöström, Eilks & Zuin, 2016; Eilks, Sjöström & Hofstein, 

2017; Sjöström & Talanquer, 2018). 

Med metakemi menar jag i detta sammanhang humanistiska, samhällsve-

tenskapliga och miljövetenskapliga perspektiv på kemi och kemiforskning. Såd-

ana synsätt är i linje med Sjøbergs (2010, s. 39) uppfattning att ”vi behöver kunna 

se våra ämnen i ett fågelperspektiv, som en del av ett större landskap”. I en tidi-

gare artikel identifierade jag fem ”metakemiska fält”: kemifilosofi, kemihistoria, 

samhällskemi, grön kemi och kemididaktik (Sjöström, 2006a). I en nyligen pub-

licerad artikel om lärares behov av ämnesdidaktiska kunskaper lyfter jag fram 

metaperspektiv på ämnet som ett av flera centrala områden (Sjöström, 2018a). 

Sådana perspektiv är en förutsättning för en humanistisk och bildningsorienterad 

kemiundervisning (se vidare bl.a. Sjöström, 2009; 2013). I en artikel med titeln 

”Fysikifierat och biofierat” belyste jag både kemins omvandling över tid och dess 

 
5 Jämför gärna dessa tre områden med de tre områden för naturvetenskapens 
innehåll som Wickman och Olander lyfter fram i sitt kapitel.  
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relation till andra vetenskaper, såväl ur ett klassiskt naturvetenskapligt perspek-

tiv som ur ett tekniskt/problemdrivet perspektiv (Sjöström, 2006b).  

Kemilärares didaktiska val är inramade av bland annat lokala och nationella 

utbildningsmål och mer övergripande kulturella, socio-politiska och globala pro-

cesser. Detta är viktigt inte minst i relation till det här kapitlets huvudsakliga äm-

nesinnehåll – metakemi (se Figur 1). Det handlar om att inte bara intressera sig 

för molekylvetenskapernas teorier och modeller, utan även om att se ämnet i ett 

kritiskt fågelperspektiv: Är kemi en naturvetenskap och/eller en teknikveten-

skap? Hur produceras kemisk kunskap? Vilka kunskapsosäkerheter finns? Varför 

delas kemin in som den gör? Hur har kemiforskningen kommit dit den är idag? 

Vilka miljöproblem har kemin ställt till med? Vad kan kemi bidra med i det glo-

bala miljöarbetet? etcetera. 

 

Figur 1. Didaktisk modell över (meta)kemi. Tetraedern, liksom de tio ”facets of chemistry knowledge”, är 
hämtade ifrån: Sjöström & Talanquer, 2014. Kunskaper ”i” kemi finns i bottenplattan, som utgör Johnstones 
kemididaktiska triangel. Metakemi är detsamma som kunskaper ”om” kemi. Här delas de tio facetterna av 
(meta)kemikunskaper in i ”content analysis”, ”scientific processes” och ”humanistic perspectives”. ”Philo-
sophical Considerations” tillhör båda de två sistnämnda grupperna. Kunskaper från de båda metakemiska 
fälten samhällskemi och grön kemi (Sjöström, 2006a) utgör baser till facetten ”Contextual Issues”. 

Kemiämnets karaktär handlar om både NOS- (Nature of Science) och STSE- (Sci-

ence-Technology-Society-Environment)-aspekter, eller annorlunda uttryckt: den 

handlar om både kemins natur och kultur.6 I Figur 1 delar jag in sådana ”om”-

 
6 Wickman och Olander ger i sitt kapitel en lättillgänglig introduktion till natur-
vetenskapens och kemins karaktär. 
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kunskaper, här kallade metakemi, i ”scientific processes” (typ NOS) och ”human-

istic perspectives” (typ STSE i bred bemärkelse). Den didaktiska modellen kan 

vara till hjälp vid planering och analys av mångfacetterad kemiundervisning. Läs 

mer om de tio facetterna av (meta)kemikunskaper i Sjöström och Talanquer 

(2014).  

En bildningsorienterad kemiundervisning innehåller, förutom relevanta 

kunskaper i kemi, även problematiserande kunskaper om kemins karaktär, ar-

betsformer och roll i samhället (t.ex. Sjöström, 2013). Nyligen publicerades i In-

ternational Journal of Science Education en artikel som på ett utmärkt sätt sam-

manfattar kunskapsläget då det gäller metakemi (inkl. även kemididaktik) i re-

lation till undervisning i och om kemi (Freire, Talanquer & Amaral, 2019). I 

artikeln kan man läsa om ”the urgent need to complexify traditional views of 

chemistry education to create more authentic learning experiences for all stu-

dents” (s. 688). 

I det följande ska jag först beskriva några ytterligare idéer kring bildningso-

rienterad kemiundervisning. Därefter diskuterar jag didaktiska modeller och mo-

dellering i och om kemi. Jag kommer att lägga särskilt fokus på samhällskemi, 

eller kemi och samhällsfrågor, som var titeln på den föreläsning jag gav under 

konferensen ”Kemi för alla” den 1-2 oktober 2018 i Stockholm.  Detta kapitel tar 

sin utgångspunkt i föreläsningen. Efter föreläsningen diskuterade några grupper 

av kemilärare och forskare möjlig kemiundervisning i relation till den aktuella 

föreläsningens tema. I texten hänvisar jag till fyra av lärargruppernas anteck-

ningar.  

Bildningsorienterad kemiundervisning 

Strategin att i undervisningen ta sin utgångpunkt i begrepp och teorier och beakta 

samhällsaspekter i form av tillämpningar har kallats för Vision I. Det har varit det 

vanligaste sättet att undervisa på i naturvetenskapliga ämnen. Om man i stället 

utgår ifrån STSE-frågor och bygger naturvetenskapligt kunnande utifrån sådana 

har det kallats för Vision II (se t.ex. Sjöström, 2018b).7 

På liknande sätt problematiserade De Jong och Talanquer (2015) för några 

år sedan kemiundervisning utifrån Big Ideas-perspektiv. De menar att kemiun-

dervisning traditionellt varit alltför fokuserad på ”Conceptual Big Ideas” och haft 

för lite av ”Contextual Big Ideas”, såsom exempelvis kemikunskaper i relation till 

globala hållbarhetsfrågor. Det handlar om kunskaper i kemi, men inte vilka kun-

skaper som helst, utan sådana som är relevanta för en global världsmedborgares 

allmänna bildning (Kemp, 2005). 

 
7 Både Lunde och Broman & Christensson diskuterar i sina respektive kapitel 
kemiundervisning utifrån spänningsfältet mellan Vision I och Vision II. 
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I linje med detta har jag tillsammans med Ingo Eilks föreslagit en Vision III, 

som betonar filosofiska och socio-politiska perspektiv och kritisk-reflexiv hand-

lingsberedskap (Figur 2). Ämnesinnehållets relevans och betydelse för livsstil, 

politik och världsbild lyfts fram i undervisning präglad av Vision III-tankar (t.ex. 

Sjöström, Frerichs, Zuin & Eilks, 2017). Sådan humanistisk perspektivering är 

viktig liksom inomvetenskapliga kemikunskaper som är relevanta för alla i sam-

hället (Sjöström & Talanquer, 2014). Young (2013) benämner sådana kunskaper 

för powerful knowledge och skriver: ”We teach what they [children/students] 

need to make sense of and improve the world” (s. 117).  

I mitt arbete med didaktisk modellering av kemi i förskolan, inom projektet 

”Flerstämmig didaktisk modellering?: Undervisning och sambedömning i för-

skola”8, har jag lyft fram materiens oförstörbarhet som exempel på powerful 

knowledge. Ett annat exempel skulle kunna vara ”lika löser lika”-principen som 

flera av Bromans och Christenssons9 exempel på kontextbaserad undervisning 

bygger på. 
 
 
 

 

Figur 2. Tre nivåer av samhällsorienterad kemiundervisning. Modellen är konstruerad utifrån modeller och 
idéer i: Sjöström & Talanquer, 2014; Sjöström, Eilks & Zuin, 2016 och Sjöström m.fl., 2017. Se även: Eilks, Sjö-
ström & Hofstein, 2017. I bottenplattan finns, liksom i Figur 1, Johnstones kemididaktiska triangel. Indel-
ningen av kemins ”human elements” i tre nivåer diskuterades ursprungligen i Sjöström, 2013. 

 
8 Fundif, vetenskaplig ledare: prof. Ann-Christine Vallberg Roth. 
9 Se Broman och Christenssons kapitel. 
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Didaktiska modeller och modellering i och om kemi 

Traditionellt har kemiundervisning haft fokus på kemins begrepp och teorier och 

då är den överlägset mest välspridda didaktiska modellen Johnstones kemididak-

tiska triangel, även kallad kemins triplett (se bottenplattan i tetraedern i Figur 1 

och 2). Den består av de tre hörnen makro, submikro och symboler.10 Makro står 

för det som vi upplever med våra sinnen, exempelvis flytande vatten i en bägare. 

Submikro står för partikelbeskrivningar (atomer, molekyler etc.) av olika feno-

men, exempelvis vattenpartiklar som binder till varandra. Representation, slut-

ligen, står för kemiska beteckningar och formler. I ett flertal arbeten har triangeln 

problematiserats och olika utvidgningar har föreslagits, såsom exempelvis tillägg 

av en humanistisk dimension (se toppen i tetraedern i Figur 1 och 2; t.ex.: Sjö-

ström, 2013; Sjöström & Talanquer, 2014). 

För metakemiskt innehåll kan mer allmänt naturvetenskapsdidaktiska mo-

deller vara användbara efter vissa modifieringar. Jag börjar därför med att lyfta 

fram några exempel, främst på sådana modeller som har med naturvetenskapens 

natur och kultur att göra. I Skolverksmodulen ”Naturvetenskapens karaktär och 

arbetssätt” finns en text om didaktiska modeller (Angelin, Gyllenpalm & 

Wickman, 2017). I den presenteras flera modeller som kan vara användbara vid 

planering av undervisning kring och reflektion över kemins karaktär. Några ex-

empel är: Frihetsgrader och undersökningsansatser vid laborationer (modell 2 i 

Skolverkstexten); Sex karaktärsdrag för naturvetenskapliga arbetssätt (modell 3 

i texten); Naturvetenskapliga kunskapsintressen – beskriva/benämna, förutsäga, 

förklara (modell 5 i texten); Sju karaktärsdrag för naturvetenskaplig kunskap 

(modell 6 i texten) (se även: McComas, 2017, som pekar på huvudelement i 

undervisning kring naturvetenskapens karaktär); Tre principer för explicit 

undervisning om naturvetenskapens karaktär och arbetssätt (modell 4 i texten); 

samt Kriterier för naturvetenskaplig källkritik (modell 7 i texten).11 

För undervisning kring kemins roll i samhället föreslår jag främst redan 

nämnda didaktiska modell kring samhällsfrågor i naturvetenskaplig undervis-

ning, som Eilks utformat tillsammans med sina medarbetare (se Figur 3; t.ex.: 

Marks & Eilks, 2009; Sjöström m.fl., 2015). Lunde12 presenterar en enklare mo-

dell (en trestegsmodul), som har flera likheter med den fjärde kolumnen i Eilks 

modell. Han presenterar även flera exempel kring bland annat giftiga hushållske-

mikalier, smittöverföring och bränsleval. 

 
10 I Wickmans och Olanders kapitel finns triangeln uppritad. 
11 Läs mer i Wickmans och Olanders kapitel om flera av dessa modeller och hur 
de kan bli användbara i kemiundervisning. Frihetsgrader tas upp av Lunde i 
hans kapitel. 
12 Se Lundes kapitel. 
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Eilks mer komplexa modell är i mångt och mycket i linje med Vision III-

tänkande. Marks och Eilks (2009) kallar det för en modell för socio- och problem-

orienterad kemi/nv-undervisning. Den har använts för forskningsbaserad under-

visningsutveckling/modellering med flera olika ämnesinnehåll, såsom till exem-

pel undervisning om bränsleval, tatueringar och doping. Flera av lärargrupperna 

vid konferensen behandlade liknande, om än mindre komplexa, tematiker. Ex-

empelvis utformade lärargrupp 3 ett exempel kring energidrycker. 

Figur 3. Översatt och något bearbetad version av “Conceptual framework of the sociocritical and problem-
oriented approach to science teaching“ av Ingo Eilks och hans medarbetare (Marks & Eilks, 2009). Denna 
svenska översättning av modellen finns även publicerad i en Skolverksmodul kring medicin, hälsa och ohälsa 
(Sjöström, 2019c).  

Burmeister och Eilks (2012) har utifrån modellen i Figur 3 modellerat kring plas-

ter. Två konventionella plastsorter jämfördes med en biobaserad. Lektionsse-

kvensen började med informationsmaterial kring de olika plasterna, vilket följdes 

av studier i polymerkemi liksom om plastanvändning utifrån ekologiska, ekono-

miska och samhälleliga perspektiv. De tre plasterna som jämfördes var polyvinyl-

klorid (PVC) – en stabil plast med goda materialegenskaper, men ifrågasatt uti-

från miljöperspektiv – polyetentereftalat (PET) – en termoplastisk polyester – 

och termoplastisk stärkelse (TPS) – en bioplast. Samtliga plastsorter har såväl 

styrkor som svagheter. Eleverna fick i uppgift att jämföra plasterna utifrån 

aspekter som egenskaper, livscykelperspektiv och ekonomiskt perspektiv för att 

sedan fatta ett beslut. Till sin hjälp hade de ett utvärderingsblad (se vidare t.ex.: 

Eilks m.fl., 2017). 

Det finns även modeller för undervisning inom specifika innehållsområden, 

såsom riskkemikalier (se vidare nedan). Särskilt en av lärargrupperna (grupp 5) 

vid konferensen inriktade sig brett på riskkemikalier och andra samhällsfrågor 
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med kemiinnehåll. Lärargrupp 6 fokuserade på elektrokemi, men gjorde intres-

santa samhällskopplingar genom att komma in på utvinning av ”konfliktmetal-

ler”, såsom kobolt, vanadin, tantal, volfram och guld. Problemmineraler är även 

naturligt att komma in på utifrån mobiltelefoner som tema. Lärargrupp 4 förslog 

arbete med mobiltelefoner utifrån ett livscykelperspektiv.  

Det finns även ett antal ”metamodeller” som kemilärare kan använda sig av 

vid didaktisk (meta)reflektion. Ett exempel, förutom den som visades i Figur 2, 

är en modell över miljödidaktiskt målrealiseringsarbete (Sandell, Öhman & Öst-

man, 2003). Denna modell relaterar till hur man får in komplexa hållbarhetsfrå-

gor och globala miljöutmaningar i kemiundervisningen. 

Didaktisk modellering kring riskkemikalier 

Kemi är inblandat i många samhällsfrågor och utgör en viktig faktor i det så kal-

lade risksamhället. Några exempel är klimatpåverkan, plastsopor i världshaven, 

konfliktmetaller i mobiltelefoner och spridningen av olika miljögifter (Sjöström 

m.fl., 2015). Förutom allmänna beskrivningar av didaktiska modeller och model-

lering var undervisning kring riskkemikalier huvudtemat under min föreläsning 

på konferensen ”Kemi för alla”. Här ska jag först mycket kort presentera en kon-

text kring riskkemikalier, för att därefter ge några exempel på didaktiskt modell-

leringsarbete kring desamma. 

Begreppet kemikalie kan definieras på åtminstone följande tre sätt, där 

Freire med kollegor (2019) benämner dem som academic, daily-life respektive 

industrial: 

(1) Allt materiellt består av kemikalier. Exempelvis har Nobelprisvinnaren i 

kemi 1981, Roald Hoffman, skrivit: “So are you, and I – chemicals, sim-

ple and complex”. 

(2) I media och vardagssammanhang är kemikalier oftast synonymt med 

konstgjorda, naturfrämmande ämnen, som i allmänhet uppfattas som 

giftiga. 

(3) Begreppet kan även stå för kemiska produkter (kemikalieblandningar). 

Exempelvis kan man läsa följande i Lgr 11: ”Vanliga kemikalier i hemmet 

och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och 

bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.” 

Naturfrämmande ämnen/kemikalier används i samhället på gott och ont. Jag ska 

illustrera denna spänning med två citat hämtade från debattartikeln ”Kunskaper 

i kemi har aldrig varit viktigare”, skriven av sex företrädare för kemivärlden 

(Tivert, Markides, Åkesson, Nordlund, Nicklasson, Holm) och publicerad i Da-

gens Industri den 15 oktober 2010:    
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• På gott: ”Få människor är villiga att avstå från sin välfärd. Utan kemi och 

kemiska produkter skulle det inte finnas läkemedel, tvättmedel, datorer 

eller mobiltelefoner.” 

• På ont: ”Det är ingen tvekan om att det finns många syntetiska, och i 

många fall onödiga, kemikalier i vår vardag. Vilka kemikalier som har va-

rit ’på modet’ under varje tidsepok kan tyvärr avläsas i blodprov.” 

Många naturfrämmande ämnen/kemikalier hittas i blodprover från människor 

(även foster), såväl som i jordprover, även från planetens allra mest otillgängliga 

hörn. I linje med detta var ”kemikalier känner inga gränser” en av rubrikerna i ett 

temanummer av tidskriften Sveriges Natur (nr. 1/2011). 

Generellt karaktäriseras kemikaliesamhället av många syntetiska (natur-

främmade) kemikalier, varav en stor andel finns som del i komplexa (konsu-

ment)produkter. Användningen av syntetiska kemikalier har ökat kraftigt sedan 

1950-talet och många ämnen har med tiden kommit ut i ekosystemen. Dessvärre 

råder en tämligen stor okunskap kring riskkemikaliernas hälso- och miljöeffek-

ter. Även när kunskap finns är det svårt med informationsspridningen. Det beror 

till del på att kemikaliesamhället består av många olika aktörer med olika värde-

ringar, kunskaper och drivkrafter. 

För några år sedan skrev jag och Stenborg ett kapitel om undervisning kring 

riskkemikalier. Vi föreslog en kemikaliedidaktisk triangel som består av de tre 

hörnen/aspekterna kemikalierisker, kemikaliesamhället respektive kemikalie-

diskurser (se Figur 4; Sjöström & Stenborg, 2014): 

• Kemikalierisker: Vad menas med kemikalierisker respektive ”risk-

kemikalier”? Hur påverkar riskkemikalier hälsa och miljö? Vilka 

kunskapsluckor och -osäkerheter finns?    

• Kemikaliesamhället: Hur har kemikaliesamhället vuxit fram? Vilka 

är dess aktörer och karaktäristika? Vilken roll spelar lagstiftning, 

organisationer och medborgare? Vilka grönare alternativ finns? 

• Kemikaliediskurser: Hur ser olika aktörer på kemikalierisker? Vilka 

värderingar och synsätt står de olika aktörerna för? Vem kommer 

till tals i debatten?  

Figur 4. Kemikaliedidaktisk triangel. Tidigare publicerad i en engelsk version i: Sjöström & Stenborg, 2014, s. 
40. 
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Ett exempel på en uppmärksammad grupp av naturfrämmande ämnen/kemika-

lier är perfluorerade ämnen. Sådana finns i en lång rad konsumentprodukter, 

såsom i vattenavvisande kläder, non stick-stekpannor och påsar för mikro-

popcorn. I en matris/modell över innehållsval i humanistisk/samhällsorienterad 

kemiundervisning exemplifierade jag och Talanquer socio-politiskt orienterad 

kemiundervisning med just perfluorerade ämnen. Vi gav följande exempel på en 

undervisningsfråga: ”Should perfluorinated chemicals be allowed on Earth?” 

(Sjöström & Talanquer, 2014, s. 1129). 

Nyligen publicerade Dudas, Rundgren och Lundegård (2018) en artikel om 

didaktisk modellering kring riskkemikalier i gymnasiets kemiundervisning. Ett 

av forskargruppens egna exempel handlade om bisfenol A (BPA) och konflikten 

mellan att förvara och värma mat i BPA-burkar kontra i glasburkar, men när ele-

verna själva skulle formulera liknande dilemman kring riskkemikalier var det 

flera som kom att handla om perfluorerade ämnen: poppa i mikro13 vs. poppa i 

kastrull; använda kläder med perfluorerade ämnen vs. använda kläder utan; 

brandskum med perfluorerade ämnen vs. släcka med vatten (s. 273). Förutom 

didaktiska modeller och modellering diskuterar Dudas med flera även så kallade 

designprinciper. Några exempel på det är att utgå ifrån frågor i forskningens 

framkant, att explicit efterfråga olika perspektiv på en fråga och att välja innehåll 

så att eleverna i sina resonemang efterfrågar ämneskunskaper. 

Det här kapitlet har behandlat användbarheten av didaktiska modeller och 

modellering i kemiundervisning och kemididaktisk forskning. Det är viktigt med 

kunskaper både i och om kemi (se Figur 1). För att betona ”om”-perspektiven, 

som annars lätt glöms bort, har fokus innehållsmässigt legat på så kallad meta-

kemi. Det står för humanistiska, samhällsvetenskapliga och miljövetenskapliga 

perspektiv på kemi och kemiforskning. En kemiundervisning för världsmedbor-

gerlig bildning integrerar samhällsfrågor och andra metaperspektiv med det mer 

traditionella kemiinnehållet. Fokus behöver ligga på både kunskaper i och om 

kemi, men inte vilka kunskaper som helst, utan sådana som är relevanta – och 

powerful – för en global världsmedborgares allmänna bildning. 
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Sammanfattning 

Vad kännetecknar kemisk kunskap? Vad skiljer kemikunskaper från 

andra typer av kunskaper? Hur bra kan man veta något i kemi? Kemins 

karaktär handlar om dessa frågor och är en del av naturvetenskapens 

och vetenskapens karaktär. I den här artikeln presenterar vi några 

olika didaktiska modeller som kan användas vid undervisning om ke-

mins karaktär. Vi ger även konkreta exempel på hur undervisningen 

kan genomföras i grundskolan eller på gymnasiet. Några av exemplen 

togs fram av verksamma kemilärare under konferensen Kemi för alla, 

oktober 2018. 

Inledning 

Det här kapitlet handlar om kemins karaktär, vilket är ett specifikt innehåll i ke-

min, men som också har motsvarigheter i alla andra naturvetenskapliga ämnen. 

Jämfört med andra delar av ämnet är kemins karaktär av mer filosofisk natur och 

blir därför lätt satt på undantag. Det är inte helt tydligt för lärare vad det omfattar 

och därför inte heller hur det kan undervisas. Därför ger vi i den här artikeln ex-

empel på undervisning i kemins karaktär i skolans olika stadier. 

Till att börja med beskrivs naturvetenskapens och kemins karaktär, följt av 

en presentation av några didaktiska modeller som kan användas för undervisning 

av detta innehåll. Tankar kring hur modellerna kan omsättas i explicit undervis-

ning förs fram allteftersom.  

Utgångspunkten för artikeln är Per-Olof Wickmans presentation ”Naturve-

tenskapens karaktär i kemi” under konferensen ”Kemi för alla” 1-2 oktober 2018.  

I direkt anslutning till föredraget hade åhörarna, som i de flesta fall var verk-

samma NO- och kemi-lärare, workshops kring hur de själva skulle kunna under-

visa om detta innehåll. Undervisningsexempel tagna från minnesanteckningarna 

från några av de åtta workshopgrupperna presenteras i texten.  

En mer omfattande behandling av området naturvetenskapens karaktär 

finns i boken Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan 

(Wickman & Persson, 2015). Det går också att läsa mer i Skolverkets moduler 
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”Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier, årskurs 4-6”, ”Förmåga att 

använda begrepp, modeller och teorier, årskurs 7-9” och ”Naturvetenskapens ka-

raktär och arbetssätt”. Vi har valt att i första hand referera till artiklar som är 

lättillgängliga, men det finns givetvis många fler som är relevanta för detta sam-

manhang. 

Vad är kemins karaktär? 

Naturvetenskapens innehåll  
Innehållet i naturvetenskapliga ämnen omfattar tre områden (Tabell 1). (1) De 

naturvetenskapliga idéerna och begreppen handlar om vad naturvetenskapen 

idag vet om naturen och den materiella världen. Ibland benämns detta produkt-

kunskaper, eller den kunskap som naturvetenskapen producerat, till exempel pe-

riodiska systemet. (2) Naturvetenskapens användning omfattar hur naturveten-

skapen kan användas i vardagen för att förstå teknik eller kunskaper som behövs 

för att fatta beslut som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det kan handla 

om att besvara frågor av typen ”Vilka kemiska risker finns vid tatuering?” eller 

”Hur många energidrycker kan man dricka på en dag?”. (3) Den naturvetenskap-

liga verksamheten slutligen, benämns ibland processkunskap och handlar om 

hur naturvetenskapen producerar vetande, vilket brukar delas upp i (i) Naturve-

tenskapens arbetssätt och (ii) Naturvetenskapens karaktär.  

Tabell 1. Naturvetenskapens innehåll i tabellform. 

 

Naturvetenskapens arbetssätt handlar om den kunskap som krävs för att göra 

undersökningar för att ta reda på naturvetenskapliga samband. I kemi omfattar 

detta innehåll exempelvis att kunna sortera material, använda en våg och att 

samla iakttagelser i en tabell. Till området hör dessutom kunskaper om att for-

mulera frågeställningar och hypoteser samt att genomföra kontrollerade experi-

ment. 

Naturvetenskapens karaktär handlar däremot inte om att lära sig kunna 

göra experiment. Innehållet handlar istället om följande frågor: 

• Vad kännetecknar naturvetenskaplig kunskap? 

1. De naturvetenskapliga idéerna och begreppen (produktkunskaper) 

2. Naturvetenskapens användning  

3. Den naturvetenskapliga verksamheten  
(processkunskap) 

 

Naturvetenskapens arbetssätt 

Naturvetenskapens karaktär 
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• Vad skiljer den från andra typer av kunskap? 

• Hur bra går det att veta i naturvetenskap?   

Kunskaper i naturvetenskapens karaktär är därför relaterade till kunskaper i ve-

tenskapsfilosofi, vetenskapshistoria och vetenskapssociologi. Ett sätt att arbeta 

med detta i undervisningen är med historiska berättelser om naturvetenskapliga 

händelser (Hansson & Leden, 2018). Krajewski och Schwartz (2014) beskriver ett 

forskningsprojekt där försteförfattaren introducerade olika aspekter av naturve-

tenskapens karaktär i alla delar av den biologikurs hon undervisade. Exemplen 

och de personliga reflektionerna kring förändringen av undervisningspraktiken 

kan vara användbara även för kemilärare. 

Utöver att kunskap om naturvetenskapens karaktär har ett bildande värde i 

sig så hjälper den också elever att skilja mellan olika typer av kunskapsanspråk 

som finns i till exempel media eller reklam. Hur säkert kan forskarna egentligen 

veta värdet av olika näringsämnen och hur skiljer sig de kemiska forskarnas kun-

skapsanspråk från dem som görs av olika tyckare och av pseudovetenskaper? 

Detta finns det en hel del aktuellt och fritt tillgängligt undervisningsmaterial om 

(Engelmark & Sundelin, 2018; UR-skola, 2018).  

Den didaktiska begreppsapparat som utvecklats internationellt för att besk-

riva innehållet i området naturvetenskapens karaktär är i hög grad gemensam för 

alla naturvetenskapliga ämnen. Vad som gäller särskilt för biologi, fysik och kemi 

utöver de mer generella beskrivningarna för naturvetenskapen kommer att ut-

kristalliseras när mer didaktisk forskning har genomförts inom detta område. 

Kemins karaktär  
En del av naturvetenskapens karaktär handlar om hur människor under tidens 

lopp har gjort för att ta reda på materiens egenskaper, olika ämnens tillstånd, hur 

ämnen reagerar med varandra, hur ämnen kan utvinnas och hur de kan användas 

för olika ändamål. Det kan exempelvis handla om hur länge man har känt till ett 

material. Varför har man egentligen känt till guld, silver och bly så länge, medan 

Lärargrupp 7 under konferensen ”Kemi för alla”  

En sak är vad vi observerar, och en annan vilka slutsatser vi drar av det. Vad 

är bra och vad är dålig forskning? Pseudovetenskap kontra hållbara slutsatser 

kan diskuteras utgående från Facebook, media och elevers idéer. Till exempel 

påståendet ”månen påverkar hälsan”.  

Om elever diskuterar i grupp tar dom till sig informationen bättre.  

En användbar överblick ges av planschen ”A rough guide to Spotting bad Sci-

ence” på www.compoundchem.com.  

http://www.compoundchem.com/
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ädelgaserna upptäcktes först på 1900-talet? Här är inte betoningen på kemiinne-

hållet som vetande utan på hur människorna, och så småningom forskarna, lyck-

ades systematisera och effektivisera kunskapssökandet.  

I kursplanen för årskurs F-3 står att eleverna ska lära sig om ”Berättelser om 

äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara 

fenomen i naturen” (Skolverket, 2011a). Motsvarande centrala innehåll för års-

kurs 4-6 är ”Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins för-

ändring från magi och mystik till modern vetenskap.” För högstadiet finns for-

muleringen ”Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av be-

grepp, modeller och teorier” (Skolverket, 2011a) och för kemi 1 på gymnasiet ”Hur 

modeller och teorier kan förändras över tid” (Skolverket, 2011b).  

Det finns många olika kemiinnehåll som kan kopplas till dessa centrala in-

nehåll; man kan prata om de fyra elementen, alkemi eller flogistonteorin. Histo-

rien om den moderna kemins födelse 1783, när Lavoisier upptäckte att massan 

bevaras vid kemiska reaktioner,14 utvecklingen av periodiska systemet eller ut-

vecklingen av syrabasbegreppet15 är ytterligare exempel på hur man kan arbeta 

med detta innehåll.  

Det mest uppenbara för en kemilärare är kanske ändå utvecklingen av atom-

modellen, där det finns många olika exempel på hur undersökningar har lett till 

nya föreställningar (Figur 1). Här är det ju inte helt självklart vilken modell man 

ska använda vid undervisning på högstadiet eller gymnasiet.  

  

      
            (a)                                   (b)                                             (c)                                             (d) 
Figur 1. Atommodellen enligt (a) Thompson, (b) Rutherford, (c) Bohr och (d) elektrondensitetsmodell (Wiki-
media Commons). 

Troligen blir det olika modeller i olika sammanhang, vilket för oss till en annan 

formulering i kursplanen för gymnasiets kemi 1. ”De kemiska modellernas och 

teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet”. Här kan 

man även prata om utvecklingen av de kemiska tecknen, där den svenske kemis-

ten Berzelius hade en avgörande betydelse. Behovet av att illustrera molekyler 

och kristaller på så många olika sätt är ju inte självklart för en nybörjare. Vilka är 

 
14 http://science-story-telling.eu/en/Array_1352 
15 https://pubs.acs.org/subscribe/archive/tcaw/12/i03/pdf/303chronicles.pdf 

http://science-story-telling.eu/en/Array_1352
https://pubs.acs.org/subscribe/archive/tcaw/12/i03/pdf/303chronicles.pdf


Att undervisa om kemins karaktär 

91 
 

exempelvis för- och nackdelarna med de olika representationerna av etanol i Fi-

gur 2? 

 

             
       (a)                                   (b)                                                    (c)                                                    (d) 
   
Figur 2. Olika modeller för etanol; (a) summaformel, (b) strukturformel, (c) molekylmodell och (d) kalottmo-
dell (wikimedia commons) 

Syftet med den här typen av centralt innehåll är att eleverna på högstadiet och 

gymnasiet ska utveckla en förståelse för att vetenskapen inte är statisk, utan för-

änderlig.  

Didaktiska modeller för kemins karaktär 

För att bättre förstå vilket innehåll naturvetenskapens karaktär omfattar och hur 

det kan undervisas kan didaktiska modeller användas. Didaktik är lärares veten-

skap och ger vetenskapligt stöd för att välja innehåll och metoder i undervis-

ningen. Det handlar om forskning för att svara på frågorna: Vad?; Hur?; Varför? 

Didaktiken kan vara ett systematiskt stöd för att hjälpa lärare att fatta beslut 

och att kunna ge skäl för dessa beslut. De didaktiska modellerna som presenteras 

nedan bygger på forskning i naturvetenskapens och kemins karaktär och om vil-

ket innehåll som är rimligt i skolan samt på forskning om hur sådant innehåll kan 

undervisas på ett fruktbart sätt. Olika modeller passar i olika sammanhang och 

precis som naturvetenskaplig forskning utvecklas de av forskarna som använder 

dem. Modellerna kan användas för att analysera undervisning. De kan också 

hjälpa lärare (och kanske elever?) att få en överblick över vad naturvetenskapens 

karaktär kan handla om. Genom att tillägna sig modeller får man verktyg för att 

utveckla sin praktik. En grundläggande typ av modeller är kategorisering av olika 

C2H6O 

Lärargrupp 4 under konferensen ”Kemi för alla”  

Atomer är svåra att observera... 
- Enkel partikelmodell, atomens delar i åk 4-6 
- Bohrs atommodell åk 7-9 
- orbitaler gymnasiet 

Jämför fördelar, nackdelar och begränsningar när det gäller olika modeller 
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typer av undervisningsinnehåll och vi kommer nu att presentera några sådana 

modeller. 

Vi börjar med en mycket allmänt använd modell för just kemi, Kemins kun-

skapsformer, och presenterar därefter en modell som handlar om Kunskapsin-

tressen i naturvetenskap, alltså vad som är målet med forskningen. Den tredje 

modellen, några utmärkande drag för naturvetenskap, har mer fokus på vad 

som är typiskt för naturvetenskap och naturvetenskaplig forskning. Den fjärde 

modellen, karaktärsdrag för naturvetenskaplig kunskap, är specifikt utvecklad 

för undervisning om naturvetenskapens karaktär och hur naturvetenskaplig kun-

skap påverkas av omgivningen där den skapas. Avslutningsvis presenteras en mo-

dell för planering av undervisning om naturvetenskapens och kemins karaktär.  

Kemins kunskapsformer  
Modellen kemins kunskapsformer, som gäller specifikt för kemiämnet, är känd 

som Johnstones triangel efter dess upphovsman Alex Johnstone, som föreslog 

att kemins kunskaper uttrycks på tre olika sätt (Taber, 2013). Johnstone ville be-

tona att dessa tre kunskapsformer, som brukar representeras i en triangel, enligt 

Figur 3, alla är avgörande för att förstå kemi. Han menade att de alla behövs för 

att beskriva eller förstå ett kemiskt fenomen men att vi ofta glömmer bort någon 

eller två av dem. 

Figur 3. Johnstones triangel med exemplet järn 

Ett sätt att förstå kunskapsformerna är att de beskriver de olika typer av begrepp 

som kemister använder. Om vi till exempel har en reaktion mellan stålull och syre 

är den makroskopiska beskrivningen och förklaringen det som finns att observera 

 

Symboliskt 

3Fe(s) +2O2(g) → Fe3O4 

Makroskopiskt 

Stålull som brinner i luft 

Submikroskopiskt 

Bindningar bryts och nya 

bildas. 
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direkt. Vi tänder eld på stålull som består av järn och den börjar brinna och blir 

röd järnoxid. På submikroskopisk nivå beskriver vi hur bindningsförhållandena 

och de ingående atomernas oxidationstal förändras. Vi kan också beskriva reakt-

ionen symboliskt, exempelvis genom en reaktionsformel som för fallet stålull 

skulle kunna vara: 3Fe(s) +2O2(g) → Fe3O4. 

För yngre barn är den makroskopiska nivån central, exempelvis hur det ser 

ut när salt löser sig i vatten eller hur man kan observera luft med olika sinnen. 

När eleverna blir äldre blir det allt viktigare att väva samman alla tre nivåerna. 

Kunskapsformerna kan hjälpa eleverna att komma ihåg hur de kan resonera ke-

miskt. Seifeddine Ehdwall (2018) visar i sin forskning hur viktiga de olika delarna 

av Johnstones triangel är vid planering, genomförande och bedömning av gym-

nasiekemi för nyanlända elever.  

Kunskapsintressen i naturvetenskap 
Naturvetenskapligt kunskapssökande kan ha olika grundläggande intressen. Det 

är lätt att tänka att naturvetenskap framförallt går ut på att förklara olika feno-

men. Vi känner ofta en förväntan på oss lärare att vi ska kunna förklara allt. Men 

naturvetenskap har fler intressen än att bara förklara. Joseph Schwab, en ameri-

kansk biologididaktiker, påpekade att naturvetenskapen har tre stora kunskaps-

intressen: 

1. Taxonomiskt intresse 

2. Sambandsintresse 

3. Förklaringsintresse 

Det taxonomiska intresset är grundläggande och därför startar forskningsområ-

den ofta i detta intresse. Forskarna behöver sätta namn på de olika fenomen de 

undersöker. Namngivningen kräver dessutom att enskilda fenomen grupperas på 

ett relevant sätt samt att de beskrivs så att de går att känna igen. Grupperingar 

hjälper till att strukturera vår omvärld. Kemister är förtjusta i att gruppera: äm-

nen delas in i fasta, flytande och gasformiga; de är oxiderande, frätande, brand-

farliga, syror och baser. Kristaller har olika strukturer och organiska föreningar 

tillhör olika familjer. I organisk kemi ägnas en stor del av forskningen åt att syn-

tetisera och beskriva nya kemiska ämnen. Hela kemin bygger på att forskare har 

lyckats beskriva och känna igen de olika grundämnena och hur de kan grupperas 

i det periodiska systemet. Följande citat kommer från TT, 2 mars 2019 med an-

Lärargrupp 6 under konferensen ”Kemi för alla”  

Sorteringsövning i organisk kemi: Ge eleverna ett ganska stort antal kort med 

exempelvis ämnesklasser. Låt dem sortera korten på valfritt sätt och förklara 

varför de sorterar som de gör. Övningen kan användas som repetition. 
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ledning av Periodiska systemets 150-årsdag: ”– Det är svårt att föreställa sig mo-

dern vetenskap utan periodiska systemet, det skulle vara som att åka tunnel-

bana utan karta. Man skulle ta en linje men inte veta var man hamnar, säger 

Lars Öhrström, professor i oorganisk kemi på Chalmers.” Att lära sig att be-

nämna och gruppera är en avgörande del av att lära sig kemins språk.  

Sambandsintresset behandlar frågan om vad som händer om något ändras. Vi 

kanske har vatten och bikarbonat som separata ämnen. Vad händer om vi blandar 

dem? Sambandsintresset är fokuserat på att kunna förutsäga vad som händer ut-

ifrån bestämda förutsättningar. För att säkerställa sambanden behöver forskarna 

ofta göra olika experiment. Styrkan med sambandsintresset är att den som har 

kontroll över fenomenen kan åstadkomma dem. Att lära sig behärska sambands-

intresset är ofta praktiskt orienterat. Eleverna kan i labbet lära sig hur de kan göra 

för att så precist som möjligt skapa olika önskvärda föreningar, faser eller andra 

kemiska händelser. Att lära sig om sambandsintresset handlar också om att förstå 

att kemister inte kan förklara allt, och att förutsägbara fenomen är viktigt i sig.  
Förklaringsintresset svarar på frågor om varför. Varför händer detta när jag 

ändrar detta? Förklaringsintresset är ett intresse att förklara varför något obser-

veras. Det är inte nog att bara benämna observationen eller att kunna förutsäga 

den utifrån givna förutsättningar. Forskarna och även eleverna kan vilja veta 

mekanismen bakom skeendet. Förklaringar kan finnas på olika nivåer och kan bli 

mycket abstrakta och teoretiska. Med yngre elever bör förklaringarna läggas när-

mare vad eleverna kan observera redan med sitt vardagsspråk och i enkla försök. 

Här blir förklaringar och samband nästan samma sak. Med äldre elever för vi in 

mer naturvetenskapliga begrepp för att förklara vad som händer. Korrosion för 

yngre elever kan handla om att förklara till exempel rost som att det sker därför 

att järn rostar när det utsätts för fukt och luft. För gymnasieelever är förklaringen 

kopplad till teorier om redoxreaktioner.  

 

   
       (a)                                                                                                                     (b)             
Figur 4. (a) Mikroskopisk och (b) makroskopisk bild av upplösning av salt i vatten (Wikimedia commons). 

Undervisning utifrån alla tre kunskapsintressena kan hjälpa elever att komma 

ihåg att inte direkt försöka förklara. Ett exempel på det taxonomiska intresset är 
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att elever ofta har svårt att benämna de olika ämnen som reagerar och bildas vid 

en kemisk reaktion (Lidar, Lundqvist & Östman, 2005). De vet inte vad de ska 

titta efter när de ändrar något. En elev kan säga att ”inget händer” när de ska se 

vad som händer när de häller koksalt i vatten och rör om. Vattnet är ju fortfarande 

genomskinligt (Figur 4). Seifeddine Ehdwall (2018) och Hamza (2010) har skrivit 

om hur gymnasielever behöver lära sig att benämna och se samband innan de 

börjar förklara vad som händer. Detta kan vara extra viktigt för elever som un-

dervisas på sitt andraspråk (Seifeddine Ehdwall, 2018). Kunskapsintressena 

speglar alltså inte bara en ordning i forskarnas arbete, utan också en ordning som 

kan hjälpa elever att göra en undersökning.  

Några utmärkande drag för naturvetenskap 
I boken Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan (Wick-

man & Persson, 2015) finns en beskrivning av vilka typer av företeelser naturve-

tenskapliga forskare studerar och vad som allmänt kännetecknar deras forsk-

ningsmetoder. Inget av dessa karaktärsdrag är absoluta eller har skarpa gränser 

mot andra sätt att förstå och tänka. 

Naturvetenskapen  

1. har den materiella världen som studieobjekt 

2. är ofta nyfikenhetsdriven 

3. utgår ifrån att naturen är oberoende av vad vi vill eller tänker om 

den 

4. antar att studieobjekten saknar vilja och syfte  

5. försöker finna samband mellan observationer 

6. kräver att resultat ska ha granskats och publicerats innan de räknas 

Alla dessa utmärkande drag kan hjälpa elever att känna igen naturvetenskapliga 

problem och fenomen som är möjliga att studera med naturvetenskaplig kun-

skap. Sådan kunskap kan också hjälpa elever att se när naturvetenskapliga feno-

men inte har undersökts på ett tillförlitligt sätt eller när det finns skäl att inte lita 

på påståenden. 

Karaktärsdrag för naturvetenskaplig kunskap 
De amerikanska forskarna Judith och Norman Lederman har varit mycket aktiva 

i att forska om och utveckla hjälp för lärare att undervisa om naturvetenskapens 

karaktär. De har utarbetat en didaktisk modell för att beskriva vad som utmärker 

naturvetenskaplig kunskap. Dessa karaktärsdrag för naturvetenskaplig kunskap 

presenteras i Tabell 2. 

Att undervisa om att naturvetenskaplig kunskap är föränderlig innebär na-

turligtvis inte att bara säga och kräva att eleverna ska lära sig detta påstående. 



Wickman & Olander 

96 

 

Eleverna behöver påminnas om vad alla dessa karaktärsdrag betyder för de olika 

områden i kemi som de studerar. 

Karaktärsdragen betonar det som eleverna ofta har svårt att förstå i natur-

vetenskap, antingen för att de är alltför kritiska eller alltför accepterande. Därför 

kan de hjälpa eleverna att se det arbete som behövs för att samla in, tolka och 

argumentera för att observationer ger vissa slutsatser. Observationer ger sällan 

entydigt slutsatser direkt, utan kräver omfattande studier av många forskare. Att 

lära sig vad karaktärsdragen betyder i olika områden fördjupar deras kunnande 

på området. 

Tabell 2. Karaktärsdrag för naturvetenskaplig kunskap, enligt Judith och Norman Lederman 

Kunskap Exempel 

- är föränderlig Hur har våra kunskaper om matens 

kemi förändrats? 

-  är empiriskt grundad 

 

Hur vet vi empiriskt att viss mat är mer 

nyttig än annan? 

- är både subjektiv och objektiv 

 

Varför är vi intresserade av att forska 

om vissa näringsämnen mer än andra? 

- kräver kreativitet 

 

Hur krävs påhittighet när forskare och 

elever ska ta reda på saker om matens 

kemi när vi inte kan titta på direkt på 

det som sker inne i kroppen?  

- är socialt och kulturellt inbäddad Varför är vi intresserade av att forska 

om vissa näringsämnen mer än andra? 

 

Lederman (2007) anser att det är viktigt att undervisa om vad skillnaden är mel-

lan en teori och en lag, eftersom många tror att teorier bara är lagar som ännu 

inte har bevisats. Lagar beskriver samband mellan observerbara fenomen. Boyle’s 

lag beskriver exempelvis relationen mellan gasers tryck (P) och volym (V) vid 

konstant temperatur (1). 

 

𝑃 = konstant ∙
1

𝑉
 (1) 

Lärargrupp 7 under konferensen ”Kemi för alla”  

En ”svart” trälåda, vad finns det i? Det avslöjas aldrig, analogi görs till atom-

teorin. Hur mycket kan man veta? Hypotes och en teori utvecklas över tid. Kan 

varieras på många sätt, t.ex. genom att sätta föremål i förslutna kuvert och låta 

eleverna klura på vad som kan göras för att ta reda på innehållet (allt behöver 

inte kunna göras på skolan eller överhuvudtaget). 
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Teorier är förklaringar av observationer. Gasers egenskaper på molekylär 

nivå kan exempelvis förklaras av kinetisk gasteori. Lederman (2007) poängterar 

att vetenskapsmän i allmänhet inte formulerar teorier i hopp om att de en dag ska 

bli lagar och att teorierna är viktiga i sig.  

Övningar som passar elever i alla åldrar är olika typer av lådor, hinkar eller 

lerklumpar som eleverna inte kan öppna utan som istället måste undersökas med 

indirekta metoder. Inuti finns föremål eller anordningar som eleverna ska besk-

riva genom sina indirekta undersökningar. Lerklumpen kan till exempel studeras 

med tandpetare som sticks in och en sluten låda kan utforskas genom att skaka 

på den och lyssna. Sådana övningar ger möjlighet att diskutera hur forskarna gör 

modeller och ställer upp hypoteser som de prövar empiriskt, men som samtidigt 

måste vara öppna för förändring när nya undersökningar görs. Det är lätt att till 

exempel jämföra kunskap om dessa lådor med hur forskare kan veta hur atomen 

är uppbyggd eller vad som händer kemiskt i cellerna.  

Vi rekommenderar ett besök på Judith och Norman Ledermans hemsida där 

det finns fler tips för alla skolans åldrar.16  

 
16 https://science.iit.edu/mathematics-science-education/resources/project-
ican/teachers/what-nos. 

Lärargrupp 3 under konferensen ”Kemi för alla”  

Gruppen föreslår övningen med föremål som bakats in i lera och hänvisar till 

Hansson, Leden & Pendrill, 2014. De tipsar om att modelleran torkar på något 

år så att det gäller att kolla att det är ok. Igenkännbart föremål utan för mycket 

smådelar. Ex. glödlampa, mutter, skruv. Låt inte eleverna gräva runt med 

tandpetarna, bara sticka rakt in. 

De föreslår återkoppling till övningen vid senare lektioner när modeller 

används, exempelvis:  

• Maten - den svarta lådan. Vad finns i maten? Vad finns i en korv? 

• Genomgång av hur man undersöker atomer, hur man har kommit fram 

till de olika atommodellerna. Begränsningar och svårigheter att under-

söka atomen historiskt. Dela upp klassen så att hälften läser den ena ar-

tikeln om atommodeller (1), hälften den andra (2). Låt eleverna berätta 

för varandra vad de läst. Diskutera vilken användbarhet de olika mo-

dellerna har.  

1. https://fof.se/tidning/2003/7/artikel/john-dalton-atomen 

2.https://fof.se/tidning/2013/10/artikel/en-ododlig-100-aring-darfor-

tror-vi-fortfarande-pa-niels-bohrs-atommodell 

https://science.iit.edu/mathematics-science-education/resources/project-ican/teachers/what-nos
https://science.iit.edu/mathematics-science-education/resources/project-ican/teachers/what-nos
https://fof.se/tidning/2003/7/artikel/john-dalton-atomen
https://fof.se/tidning/2013/10/artikel/en-ododlig-100-aring-darfor-tror-vi-fortfarande-pa-niels-bohrs-atommodell
https://fof.se/tidning/2013/10/artikel/en-ododlig-100-aring-darfor-tror-vi-fortfarande-pa-niels-bohrs-atommodell
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Undervisning om naturvetenskapens och kemins karaktär 

I Skolverkets modul Naturvetenskapens karaktär och arbetssätt presenteras en 

modell för undervisning som har sammanställts av Jakob Gyllenpalm. Här har vi 

anpassat modellen särskilt till kemi: 

1. Betrakta naturvetenskapens och kemins karaktär som ett begreppsligt 

innehåll och undervisa det på samma sätt som allt annat begreppsligt in-

nehåll i ämnet. 

2. Utgå från ett kemiinnehåll som redan är bekant för eleverna eller inte 

alltför svårt. 

3. Skapa kommunikativa sammanhang där eleverna behöver använda be-

greppen för att lösa problem eller svara på relevanta frågor, till exempel 

genom att utgå från historiska fall, populärvetenskapliga texter, laborat-

ioner eleverna redan har gjort eller laborativa inslag med flera frihetsgra-

der, så att eleverna själva får ett smakprov av något som mer liknar au-

tentisk forskning. 

Den första punkten är avgörande. Det är lätt att föreställa sig att eleverna lär sig 

automatiskt om naturvetenskapens karaktär medan de labbar eller lär sig kemi. 

Forskning har dock visat att naturvetenskapens karaktär som innehåll måste un-

dervisas explicit (Lederman, 2007). Med detta avses att eleverna måste lära sig 

en begreppsapparat som hänger ihop med just detta område. Som påpekas i 

punkt 3 måste alltså du som lärare undervisa eleverna om dessa begrepp och ge 

dem sammanhang där de behöver dem för att förstå kemins karaktär. Den andra 

Lärargrupp 5 under konferensen ”Kemi för alla”  

Systematisk undersökning där eleverna får variera en variabel under en labo-

ration: 

- Amylas inverkan på stärkelse (här finns flera variabler och inget ”rätt 

svar”. Många faktorer inverkar, variera en i taget. Dela ut variablerna 

och ha en slutdiskussion med eleverna) 

- Bestäm järnhalten i broccoli. Här finns ett variationsintervall som kan 

användas för att diskutera reliabilitet och validitet. 

- Bestäm kopparhalten i mässing 

- Lös upp socker ”rättvist” (d.v.s. genom att kontrollera variabler så att 

försöket testar det som avses, se t.ex. http://www.krc.su.se/utbild-

ningsmaterial/4-6/publikationer/kemiskafferiet/modul-3) 

- Bindningar - Här finns ett ”rätt svar” som kan påverka elevernas nyfi-

kenhet. 

Lektionsplan 

1) Diskutera med eleverna vad som ska undersökas 

2) Titta på variabler som ska undersökas 

3) Gör om en receptlabb till öppen labb 

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/4-6/publikationer/kemiskafferiet/modul-3
http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/4-6/publikationer/kemiskafferiet/modul-3
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punkten betonar att det är svårt för eleverna att lära sig två typer av innehåll sam-

tidigt. Att lära eleverna kemiska begrepp samtidigt med begrepp för kemins ka-

raktär kan vara svårt. Använd istället sammanhang där kemin är bekant, men där 

eleverna kan använda nya begrepp för kemins karaktär för att till exempel se hur 

naturvetenskaplig kunskap är föränderlig, Därför kan det exempelvis vara en po-

äng i att genomföra upprepade laborationer med en metod (t.ex. syror och baser 

eller spektrofotometri) och fokusera på olika förmågor även om man då inte hin-

ner med lika många olika metoder. Alla de tre kunskapsformer som presentera-

des tidigare i texten behövs för att beskriva och förstå ett kemiskt fenomen.  

Några slutord 

Som vi inledningsvis konstaterade är det inte helt tydligt för lärare vad kemins 

karaktär omfattar och därför inte heller hur det kan undervisas. Att systematisera 

undervisningen med hjälp av didaktiska modeller och att ta hjälp av konkreta 

undervisningsexempel kan vara till hjälp.  
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