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Sammanfattning  

Denna studie belyser hur elever uppfattar korta och vardagsnära laborationer. Den fokuserar på elever som 

går Kemi B kursen men kan till viss del användas för alla kemikurser på gymnasiet. Studien har uppkommit 

framförallt av två anledningar. Det första motivet är att belysa hur lärare, i undervisningen, kan utnyttja 

korta laborationer för att göra undervisningen mer varierad genom att använda flera laborationer under ett 

pass istället för en. Studien vill visa vad eleverna tycker om dessa mer begränsade laborationer. Resultatet 

visar att elever anser att korta vardagsnära laborationer är intressanta och givande. En hel del elever tycker 

rentav att de förstår mer än under de vanliga laborationerna under kursen. Den korta laborationstiden tycker 

många av eleverna ger mer tid till reflektioner kring uppgiften. Det andra motivet är att undersöka hur lärare 

anställda av små skolor med begränsad kemiutrustning kan använda vardagslaborationer för att ersätta större 

mer utrustningskrävande laborationer. Eleverna tycker överlag att de vardagsnära laborationerna är 

intressanta. Dock anser de flesta elever att de korta vardagsnära laborationerna inte fullt ut kan ersätta längre 

och mer avancerade laborationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
Förord 

Jag är en blivande gymnasielärare inom kemi och biologi och kommer när jag är färdigutbildad gått på 

Linköpings Universitet i ungefär 5 år.  

Innan jag började studera på Linköpings Universitet gick jag teknikprogrammet på en gymnasieskola i min 

hemstad Norrköping. Efter studierna fick jag för mig att biolog var yrket för mig. Eftersom jag hade gått 

teknikprogrammet på gymnasiet innebar min nya yrkesplan att jag hade ett år av komvuxstudier framför 

mig. Under mitt år på komvux läste jag till kurserna Biologi A och B samt Kemi B. När året på komvux 

hade avklarats låg Linköpings Universitet med sin biologutbildning för mina fötter. Här stannade jag två år. 

Därefter bytte jag utbildning till lärarprogrammet. Detta blir mitt tredje år på lärarutbildningen, men tiden på 

biologprogrammet tillgodoräknas för biologi- och kemilärarexamen. 

Större delen av denna uppsats skrevs i en ganska kall bottenvåning i centrala Malmö. Det är från Malmö jag 

tagit tåg och buss till en gymnasieskola i södra Sverige för att utföra laborationer tillsammans med en 

naturvetarklass som går Kemi B. Klassen delades på hälften och laborationen utfördes med halva gruppen i 

taget, under två efterföljande lektionstillfällen. Sammanlagt bestod klassen av 23 elever och således ungefär 

12 per grupp. Förutom att utföra laborationerna fyllde eleverna i en enkät som ligger till grund för denna 

uppsats.   

Ett stort tack till allt stöd från klassens lärare, elever och min handledare Magdalena Svensson. 

Malmö den 17:e december 2008 

Joakim Kaiser
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Inledning 

Redan från dag ett av utbildningen till gymnasielärare inom kemi har problematiken med att 

elever ogillar kemi och uppfattar ämnet som onödigt uppkommit. I en undersökning av 

grundskolans naturkunskap kan noteras att kemi inte bara anses onödigt och tråkigt, utan även 

svårt (Andersson m.fl., 2003, s. 83, 103-130). Även om inte någon liknande rapport finns för 

gymnasiet så kan det sviktande söktalet till naturvetenskapliga utbildningar (Andersson m.fl. 

2003,s.2, e-dokument) tyda på att elevernas inställning till kemi inte ändras under 

gymnasietiden. Detta examensarbete vill belysa en aspekt på hur detta skulle kunna förbättras 

och hur läraren ska bete sig för att få eleverna både intresserad och även öppna ögonen för hur 

viktig kemin verkligen är i vardagen.  

Bakgrund till studien 

Idén till detta examensarbete kom efter att jag läst en artikel om svenska friskolor i tidningen 

Skolvärlden. Sedan tidigare hade jag influerats av Björn Anderssons (2001) bok om inlärning, 

där han behandlar elevers tänkande inom naturvetenskapen. Anledningen till studien är 

tvådelad.  

Den första anledningen är det sviktande intresse för kemiundervisning som uppdagats de 

senaste åren. Min målsättning är att se om vardagsnära laborationer kan öka elevernas intresse 

för kemi. 

Den andra anledningen har uppkommit genom den debatt om friskolor som drivits i 

tidningarna. Under de senaste åren så har den svenska skolvärlden ändrats radikalt. Ändringen 

beror framförallt på att en helt ny komponent har kommit in på skolkartan, friskolan. 

Friskolesystemet i Sverige är helt unikt i världen med kommunaltfinansierade skolor som 

drivs i privatregi med vinstintresse (Lindgren, 2008, e-artikel). Oberoende om man anser att 

dessa skolor är bra eller inte så är deras förekomst ett i dagsläget existerande faktum och 

undervisningen för den blivande läraren kommer att behöva beaktas med dem i bakhuvudet. 

Många blivande lärare kommer efter utbildningen att arbete på dessa ofta ganska små och 

nystartade skolorna. För en kemilärare i synnerhet så innebär dessa små skolor ofta 

begränsade resurser till undervisning. Speciellt laborationsavsnittet på kemikurserna kan 

väldigt lätt komma i skymundan pga. av just de bristande resurserna. Vad detta examensarbete 

ska handla om är möjligheterna till att utföra laborationer som inte kräver mer material eller 
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utrymme än vad som finns i ett vanligt kök. Denna situation kan mycket väl vara den krassa 

vardagen för en kemilärare på en nyuppstartad friskola eller på en liten kommunalskola också 

för den delen. Undersökningen görs ur elevernas perspektiv så tanken är att studien ska visa 

hur mycket eleverna ”tjänar” eller eventuellt ”förlorar” på att göra enklare mer vardagsnära 

laborationer.  

Min avsikt är inte att bevisa att kemiundervisning kan bedrivas på nollbudget, utan snarare att 

utveckla undervisningen för eleverna. De elever som söker sig till mindre skolor med 

begränsade resurser måste ha möjligheten att få så bra utbildning som möjligt. Skräckexempel 

finns på elever som inte kunnat ta ut sin examen för att skolorna inte lyckats få fram ordentlig 

kemiundervisning (Lagerqvist, 2008, e-artikel).  
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Begrepp 

Korta laborationer = Med korta laborationer menas laborationer som går att göra på mellan 

5-30 minuter, alltså en laboration som inte tar hela arbetspasset. Laborationerna ska kunna 

användas som kort inledning på ett avsnitt eller flera stycken olika under ett helt 

laborationspass. 

Vanliga laborationer = I detta examensarbete så jämförs ofta de vardagsnära laborationerna 

med laborationer som kallas för normala laborationer. Med normala laborationer menar jag 

laborationer som behöver kemiutrustning och av säkerhetsskäl måste utföras i en 

laborationssal.  

Vardagsnära laborationer = Detta begrepp kommer att nämnas oerhört många gånger under 

denna uppsats. Min definition för detta begrepp är en laboration där så gott som allt material 

kan inköpas på en livsmedelsbutik, vissa kemikalier kan vara inblandade, men målet är att 

eleverna ska kunna visa samma laboration för kompisar eller föräldrar. 
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Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga hur elever uppfattar laborationer som är korta och anknyter 

till vardagskemikalier. Syftet menar dels till att se om de korta vardagsnära laborationerna 

påverkar elevernas attityd till kemi då laborationerna består av ämnen och företeelser som 

finns runt omkring dem. Nyttan med studien blir att se om skolor med svagare resurser kan 

utnyttja de få resurser de har för att ge en fullgod kemiundervisning. Allt detta görs ur ett 

elevperspektiv.  

Forskningsfråga 

Kan kortare och mer vardagsnära kemilaborationer öka intresset och förståelsen hos 

eleverna? 
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Teoretisk anknytning 

Vilken del av didaktiken berör detta arbete? 

Pennlert och Lindström(2005) definierar undervisningens avsikt. All undervisning har till 

avsikt att ett lärande måste ske annars är det ingen undervisning. Undervisningen måste vara 

intersubjektiv och interaktiv. En interaktivundervisning är handlingsgrundande och 

handlingsorienterad, den är ett växelspel mellan undervisaren, den lärandes 

undervisningsinnehåll, läromedel, läroplan o.s.v. Den intersubjektiva undervisningen menas 

innehålla minst två subjekt i ett socialt sammanhang, den är kommunikativ och dialogisk, i 

undervisningen byggs något gemensamt upp. (Pennlert & Lindström, 2005, s.17) 

Pennlert och Lindström(2005) utnyttjar i deras bok den didaktiska triangeln där de även 

skriver med alla de yttre faktorer som krävs för att utföra denna triangel. Triangels tanke är att 

visa de frågor som måste bindas samman för att slutligen nå fram till målet, i vårt fall att 

förstå sig på ett naturvetenskapligt fenomen. (Pennlert & Lindström, 2005, s.27) 

Triangeln i figuren symboliserar de tre verktyg som krävs för att nå målet med 

undervisningen. Syftet handlar om att för eleverna definiera varför de ska lära sig avsnittet 

som behandlas för tillfället. Vad är viktigt för dem, nu eller senare i livet? Innehållet syftar 

till att avgöra vad undervisningen ska ta upp, vilka delar är viktiga för eleven. Metoder 

innefattar på vilket sätt inlärningen ska ske. Är det en teoretisk undervisning som krävs under 

denna lektion eller är det bättre med en praktisk övning? Avsikten i denna uppsats blir att 

undersöka hur det praktiska arbetet ska utformas samt i viss mån visa hur det teoretiska kan 

göras mer tillgängligt för eleverna. (Pennlert & Lindström, 2005, s. 28) 
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Uppdraget är från skolverket och i förlängningen från staten i form av de stadgade 

styrdokumenten lär- och kursplaner. Dessa har utformats som en del av politiska 

demokratiska beslut vilket även är en av pelarna i de värdegrunder som skolan bygger på. 

Kön, klasstillhörighet och etnicitet ska inte inverka på hur eleven blir bemött i skolan. 

(Pennlert & Lindström, 2005, s.35-36) 

 

 

Figur: (Pennlert & Lindström, 2005, s.27) 



  

 

12 

 

Lärarens uppdrag är att se till att elevens undervisning blir så bra som det är möjligt. Olika 

skolor har olika traditioner och sätt att sköta undervisningen på. Som lärare är det viktigt att 

ha självinsikt och delta i arbetslagets arbete för att kunna ha så stort inflytande som möjligt 

över hur riktlinjerna formas på skolan. (Pennlert & Lindström, 2005, s.37) 

Elevens uppdrag är att komma till skolan och lära sig något av undervisningen. Olika elever 

lär sig som bekant olika fort men målsättningen är att alla elever ska nå de uppsatta målen 

inom varje ämne. Elevens intresse och engagemang spelar in för lärandet, men mycket ansvar 

faller på läraren. Olika grepp måste användas för att nå så många elever som det bara är 

möjligt. (Pennlert & Lindström, 2005, s.41) 

Ramfaktorer innefattar alla de förutsättningar som finns utanför eleven och lärarens 

egentliga sfär. Förutsättningarna runt omkring har allt för oftast stor inverkan på hur 

undervisningen utförs i slutänden. De olika faktorerna som listas i figuren är tid, pengar m.fl. . 

Dessa begränsar undervisningen men kan med rätt resursprioriteringar trots allt inte behöva 

betyda att undervisningen haltar. (Pennlert & Lindström, 2005, s.43) 

 Föräldrar kan spela en stor roll för elevernas undervisning. Allt som oftast visar föräldrar ett 

stort engagemang och intresse för deras barns undervisning. Detta kan tas tillvara och ge 

viktig kunskap och erfarenheter från världen utanför klassrummets väggar. (Pennlert & 

Lindström, 2005, s. 47) 

I detta arbete är det naturligt nog lärarens uppdrag som sätts i fokus. Ramfaktorerna är också 

en viktig del för att symbolisera de resursproblem som kan tvinga fram kortare 

vardagslaborationer. Alltihopa ställs i ett elevperspektiv men elevens uppdrag ställs 

egentligen aldrig i fokus, bara dennes upplevda verklighet. 

Styrdokument och läroplaner 

Styrdokumenten behandlar inte direkt begreppet vardagsnära laborationer, men vissa delar 

pekar dock mot att vardagsanknuten undervisning inte är en nackdel. 

Redan i inledningen av läroplanen så berättas om den moderna skolans förändringar och 

vikten av att ställa den i relevans till de förutsättningar och villkor som finns. Resonemanget 

fortsätter med att beskriva hur den politiska styrningen av skolan har förändrats. 

Styrdokumenten står i dagens skola för de yttre ramarna, undervisningen i övrigt är ganska fri 
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att bestämma själv för läraren. Eftersom friheten är så stor för läraren konstateras att 

bildningen alltid måste ställas i relation till de förutsättningar och villkor som finns. (lpf 1994, 

2000, s. 12).  

Kunskapsbegreppet definieras i läroplanen och det fastslås att: 

”Kunskap är inte en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen begriplig” (lpf 94, 

2000, s.26) 

I kursplanerna inom båda de stora kemikurserna på gymnasiet står det uttryckligen att elever 

ska kunna beskriva företeelser inom olika verksamhetsområden i samhället. För att uppnå den 

högre nivån (VG-delen) ska även:  

”Eleven ska kombinera och tillämpa sina kunskaper i kemi för att belysa samband från olika 

verksamhetsområden i samhället.”  

Kemi B kursplan har som ett VG kriterier att belysa samband i vardagliga och vetenskapliga 

kontexter. (Kursplanerna i Kemi A & B) 

Historiskt perspektiv 

Det är framförallt Piaget som banar väg för elevperspektivets uppkomst inom den 

pedagogiska vetenskapen. Kanske kan det även sägas att han genom sin konstruktivistiska syn 

även banar väg för att använda vardagskemi i undervisningen. Innan Piagets tid ansågs detta 

troligen som högst opassande på läroverk. Piaget förespråkade att all form av mental aktivitet 

kan ses som processer där inlärning utvinns.  Människans vardag kan ses som en jämvikt och 

så fort något oväntat händer så bryts denna jämvikt och det är då som kunskapen tas in för att 

återfå vardagen. Denna teori kan också ses som detta enkla förlopp under en laboration där 

eleven först ska skapa en hypotes över vad som ska hända. Stämmer inte hypotesen bryts 

tankebanan och en ny kunskap måste tas in för att återställa jämvikten. (Björn Andersson, 

2001, s.10)  

Piaget ansåg det är alltså viktigt att upptäcka saker på egen hand istället för att lotsas ditt. Han 

menade att människan inte är en passiv varelse som vill sitta still och bara matas av intryck. 

Istället är vi aktiva och skapar meningsfulla helheter genom det vi själva upptäcker. Speciellt 

barn måste ständigt tillåtas vara aktiva för att den egna fysiska och intellektuella erfarenheten 
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ska kunna utvecklas. (Säljö, 2000, s.59-61) Piaget var väldigt långt gången i detta tänkande 

vilket kan ses i detta citat: 

 ”varje gång ett barn får något visat, hindras barnet från att upptäcka det själv och därmed 

konsekvent från att lära sig ”(av Piaget från: Säljö, 2000, s.58)  

Vygotsky vidgade egentligen Piagets teorier genom att ta in det sociala sammanhanget. Som 

bekant kan ju människan inte upptäcka allt om och om igen, en redan lärd människa måste i 

viss omfattning berätta för de andra hur man gör. Översatt till naturvetenskap skulle man 

kunna säga att större delen av naturvetenskapen består av socialt konstruerade begrepp och 

teorier. Atomer, gener och molekyler är ju begrepp införda av människan, om eleverna skulle 

hitta på dessa från början skulle de få lika många olika namn. Dessutom är dessa så komplexa 

att de inte går att upptäcka på samma sätt som det går att upptäcka att material av järn dras till 

en magnet, exempelvis. Det viktigaste för inlärning är inte att upptäcka själv utan att vara 

tillsammans i en social krets som har kunskapen och kan återberätta och visualisera den. Detta 

innebär att för att kunna lära sig måste människan infinna sig i ett socialt sammanhang. För 

oss blivande lärare är detta positivt, annars vore ju undervisningen ganska onödig, då kunde 

eleverna bara läsa det i en bok själva. Tas denna kunskap om vikten av kulturell tillhörighet 

även med ut i vardagen inses ganska snart hur viktigt det vardagliga tänkandet är för att 

motivera lärandet. (Andersson, 2001, s.12-13) 

Vardagsanknytning 

Gunilla Jakobsson behandlar i boken ”Vardagskemi” kemiinlärning och ger exempel på hur 

vardagen gör det lättare för oss att förstå. Att förstå kemi handlar som bekant mer om att se 

mönster än att kunna all fakta utantill. Att kunna dra referenser till den egna kroppen gör 

oftare att dessa mönster blir mer lätthanterliga än om de minnesgivande sakerna sitter på 

avancerade försöksuppställningar. De flesta människor har många intressen i sin vardag, alla 

dessa kan mer eller mindre kopplas till kemi. Rätt vardagskoppling gör att en hel värld av 

intressant kemi öppnas för våra intressen. Det kan också vara så att många elever uppfattar 

kemin skrämmande och då kan användandet av vardagskemi göra den mer välkomnande. 

(Jakobsson, 2003, s.7-34)  

Roger Säljö(2000) ställer sig frågan om allt lärande är positivt. I nästan varje situation lär sig 

människor saker, men att lära sig brukar trots detta alltid uppfattas som något positivt. Detta 
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alltså trots att en stor del av de saker vi lär oss är helt meningslösa eller ibland t.o.m. negativa, 

fördomar är ju t.ex. någon gång inlärda. Säljö vill med detta exempel visa att poängen inte är 

att eleverna lär sig något, utan vad de lär sig. Fångas deras uppmärksamhet verkligen till att 

exempelvis lära sig kemi, för lära sig de kommer eleverna alltid göra på lektionerna, frågan är 

bara vad (Säljö, 2000, s. 27). Säljö fortsätter med att resonera om vad som ska få eleverna att 

känna undervisningen givande. Han menar att det krävs att eleven ser sin prestation i relation 

till något som kan användas i social praktik för att det ska vara meningsfullt att lära sig. 

Vardagsanknuten kemikunskap ger kunskaper som helt klart motsvarar denna typ av bredd. 

(Säljö, 2000, s.45) 

Stukat skriver om hur läraren ska bete sig för att fånga elevernas uppmärksamhet. Det är 

väldigt viktigt att inte fastna i att bli en slags förmedlingspedagog (Stukat, 1995, s.5). Ett sätt 

att undvika detta är att ta med korta laborationer som katedervisning eller som eleverna själva 

får ta del av. Skolans generella problem kan nog de flesta som gått i skolan hålla med om, 

alldeles för mycket korvstoppning där läraren bara står och radar upp fakta för eleverna. Här 

tappas mycket som skulle kunna vara inlärningstillfälle för kemi om de hade utnyttjats för 

mer varierande undervisning där dialog med elever uppkommer. (Stukat, 1995, s. 39-40). 

Elevperspektivet 

Det fundamentala för en lärare är att förklara, begreppen kan alltid vändas och vridas på men i 

slutänden är det detta som yrket handlar om. I klassrummet kan det sägas finnas tre 

komponenter: läraren, eleven och den tredje faktorn miljön. Läraren använder förutom, sina 

egna vokabulärer och färdigheter, även miljön för att undervisa eleverna. (Ogborn m.fl, 1996, 

s.2)  

För att undervisningen ska bli mer levande måste i kemi, precis som det står i kursplanerna, 

även laborationer ingå i undervisningen.  Ogborn m.fl (1996) menar att den generella bilden 

av en laboration är att visa naturen på ett så tydligt sätt som möjligt. Huvudmålet ska inte vara 

naturtrogenheten, som generellt anses, utan snarare att eleverna uppfattar teorin som försöket 

visar. Som ett exempel på detta skriver de om ett experiment där läraren har visat en 

avancerad laboration. När laborationen är över kommenterar eleverna att det var häftigt men 

de förstod inget av vad läraren ville visa med det. För dem fanns det bara en väldig mängd 

slangar, apparater och smällar. Det är med andra ord inte viktigt hur apparaterna ser ut eller 

hur mycket det exploderar. Vad som istället måste ställas i fokus är just det faktum att 
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laborationerna visar teorin eleverna ska lära sig. Hur laborationen når det målet behöver för 

den sakens skull inte vara det viktigaste. En, rent tekniskt, misslyckad laboration kan vara 

väldigt givande för eleverna om den bara behandlas på rätt sätt genom att ställa upp 

problematiken som den innefattar. Vilka grepp är det som får undervisningen att gå framåt 

kan den naturliga fortsättningsfrågan bli. En förklaring är argumentationsbehovet. En 

misslyckad laboration kan leda till att en mer intensiv diskussion i efterhand uppstår. Denna 

diskussion kan i sin tur föra ännu mer kunskap med sig. En duktig lärare kan vrida 

diskussionen till sin fördel och få fram svaren på de frågor som eftersöktes i laborationen. På 

samma sätt behöver inte laborationerna vara stora eller komplexa, det kan ofta vara bättre att 

ha mer fantasieggande situationer där kanske material inte ens behövs för att få igång 

elevernas tänkande. (Ogborn m.fl, 1996, s.20, 79) 

Ett annat sätt att låta eleverna arbete laborativt är såkallade ”open-ended experiments” som 

innebär att eleverna går in i en laboration med begränsade instruktioner och ska försöka finna 

ett lämpligt sätt att lösa problemet som de ställs inför. Berg m.fl. (2003) menar att denna form 

av laborativt arbete är den som elever lär sig mest på. (Berg m.fl., 2003, artikel) 

Laborationsrapport 

Eleverna kan inte bara göra laborationer, i vårt fall från köket, och sen glada går därifrån med 

stora vetenskapliga kunskaper. Inlärning sker genom bearbetande och reflektion, vilket bl.a. 

ges av skrivandet. Skrivprocessen är en spiral där vi hela tiden kommer tillbaka och 

omformulerar meningar för att få klarhet i vad som egentligen har hänt. Under denna process 

återkommer vi till Piaget teori med rubbad jämvikt. Eleven kan efter laborationen fått in en 

kunskap för att senare omkullkasta den och få tänka om igen. (Fuglestad, 1999, 151-152)  

Motsätter inte vardagstänkandet vetenskapen? 

Björn Andersson(2001) för ett resonemang om vardagstänkandets förhållande till vad som 

brukar kallas det vetenskapliga tänkandet. Ofta har en mer vardaglig infallsvinkel också 

ansetts underminera det vetenskapliga i utbildningen och därmed också ansetts sänka kvalitén 

på den samma. Andersson vänder med hjälp av Piagets teorier på denna fråga och menar 

istället att inget vetenskapligt kunnande kan fås utan att det någonstans har en grund i det 

vardagliga hos eleven, eller människan för den delen.  Som exempel på denna relation nämner 

Andersson elever som kan rabbla fotosyntesen utantill, men då de ställs framför ett träd 
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förklarar de dess tillväxt med att den tar upp näring från jorden under. Slutsatsen blir att 

relationen mellan vardagen och vetenskapen måste ses som olika men komplementära delar 

där båda hjälper till att öka vetandet och förståelsen. (Andersson, 2001, s.13-14) 
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Metod och metoddiskussion 

Allmänt tillvägagångssätt 

Bryman(2002) har en diskussion där han särskiljer intern validitet med extern validitet. Den 

interna validiteten innebär att forskningen inte ska orsakas av en annan faktor än den som ska 

påvisas i undersökningen. I studien utnyttjar jag två faktorer för att förhindra detta. Den första 

är att ha allmänna frågor i den enkäten som avslutar elevernas laborationer. Där svarar 

eleverna på frågor angående deras allmänna intresse om kemi och laborationer vilket 

begränsar de övriga frågorna till vad de tycker om just dessa laborationer. När det gäller den 

externa validiteten uppkommer frågeställningar angående elevernas tillförlitlighet. Ger dessa 

elever en bild av elever i generell mening? Denna problematik bemöts av bristen på tid och 

utrymme. Att göra en helt säkerhetsställd undersökning skulle kräva att elever av olika etisk 

och social bakgrund användes. I denna undersökning är eleverna inte medvetet utvalda, men 

ger inte heller en nyanserad bild av hur det svenska samhället ser ut idag. (Bryman, 2002 s.44) 

Brymans(2002) nästa viktiga indelning är särskiljningen mellan kvantitativ- och kvalitativ 

forskning. Den kvalitativa forskningen ämnar ge en mer nyanserad tolkningsbar bild, öppna 

frågor med långa svar är typexempel på dessa. Stencilerna som eleverna ska fylla i 

kombination med laborationerna användes också de för att ta del av elevernas eventuella 

frågeställningar och problem de kan stöta på. Den kvantitativa forskningen avser att utnyttja 

mängder data för att få en så generell om än inte så nyanserad bild som möjligt. I detta 

examensarbete kommer denna del att vara dominerande genom frågorna med 

nummergradering mellan 1-5. Siffrorna räknas sedan ihop och ett genomsnitt av elevernas 

åsikt används som bas för slutsatserna. (Bryman, 2002, s.469) 

När det gäller utformningen och indelningen av uppsatsen så har jag använt mig dels av 

manualen till examensarbete på lärarprogrammet Linköping. För de språkliga och detaljerade 

instruktioner om exempelvis källhänvisningar har Hartmans instruktioner fått fungera som 

manual. Hartmans handledning följs dock inte i detalj, rubrikerna saknar exempelvis 

siffersystem av estetiska skäl.  (Hartman, 2003) 
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Utformandet av enkäter 

Bryman(2002) tar i kapitel 6 upp en diskussion angående en enkäts utformning för att ge så 

bra svarsfrekvens och kvalité som möjligt. Där nämns den underskattade vikten av att designa 

enkäten så att den ser mer överkomlig ut. Målet är att svarspersonerna inte ska besvara 

enkäten trötta utan med iver. I designen av enkäten använde jag mig förutom av denna princip 

även av tipset att i så stor mån som möjligt skilja mellan öppna och stängda frågor, de öppna 

är främst sist för att särskiljas från de av mer stängd typ, frågorna med siffergradering. 

Instruktionerna för både de öppna frågorna och de mer stängda måste vara tydliga och 

utförliga, här spelar självfallet, som tidigare nämnt, designen en viktig roll men även tydliga 

korta formuleringar måste till. (Bryman, 2002, s.150) 

Under laborationerna kommer eleverna även få ut en stencil per laboration. På dessa stenciler 

presenteras laborationen, material samt hur utförandet ska gå till. Till varje laboration finns en 

del där eleverna utifrån olika påståenden ska beskriva vad de tror kommer ske i respektive 

laboration. På baksidan av laborationsstencilen följer sedan ett antal frågor som eleverna ska 

besvara efter genomförandet av laborationen.  

Procedur 

Studien kommer att vara kvantitativ med kvalitativa inslag. En grupp om 23 elever genomför 

fem laborationer och får efter dessa svara på en enkät med olika frågor rörande laborationer i 

allmänhet och dessa korta laborationer i synnerhet. Varje fråga har ett par fritext rader där 

ytterligare kvalitativa åsikter kan uttryckas, det finns även några större mer öppna frågor där 

kvalitativa slutsatser kan avläsas. 

Varför kvantitativ forskning? 

Anledningen till att jag valt att framförallt basera studien på kvantitativ forskning beror på att 

det är eleverna som är målgruppen och inte läraren. Elever har inte samma motivation av att 

skriva långa innehållsrika svar på frågor. Detta faktum har noterats många gånger vid större 

nationella undersökningar men ingen entydig undersökning finns som bevisar detta fenomen. 

Jag väljer trots detta att gå på denna magkänsla som bekräftas av lärare i min omgivning.  I de 

kvantitativa frågorna används ett siffergraderat system där eleverna får besvara efter eget 

huvud. Detta sätt ger visserligen inte lika nyanserade svar, men i detta avseende så tycker jag 

hög svarsfrekvens är viktigare än kvalitén. En öppen fråga ger möjligheten för de elever som 
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vill utveckla svaren att göra så, förhoppningsvis gör många elever detta och denna del av 

studien kan med fördel användas till kvalitativt analyserande.  

Val av laborationer 

Laborationerna som utfördes med eleverna finns bifogade som bilaga 2-6. Dessa är 

inspirerade av laborationer på Umeås universitets hemsida (Åberg, 2008). Laborationerna är 

omskrivna och till viss del omgjorda för att passa studien. Kriterierna som används då 

laborationerna valts ut är främst baserade på enkelheten och vardagsanknytningen. Stor vikt 

har även lagts till att de ska vara underhållande. Till viss del har de även anpassats för att 

passa in i elevernas nuvarande undervisning på Kemi B kursen på gymnasiet. Ett ytterligare 

krav var att ingen avancerad och tidskrävande utrustning skulle krävas. När laborationerna 

omarbetades användes Gunilla Jakobssons (2003) bok ”Vardagskemi”, samt som inspiration 

till frågorna på laborationerna Björn Anderssons (2001) bok ” Elevers tänkande och skolans 

naturvetenskap”. 

Urval 

Klassen som undersöktes undervisades av en lärare som jag var bekant med. Eleverna som 

deltog valde läraren så tillvida att hon lät sin, vad hon ansåg, duktigaste kemiklass delta. 

Kriteriet som krävdes, från min sida, för att delta var att kursen kemi A ska vara avklarad. 

Anledningen är den krävs för att uppnå den kunskapsnivå som krävs för laborationerna. 

Klassen fördelning har slumpmässigt blivit 13 killar och 10 tjejer. 

Etik och praktiskt utförande 

Studien innefattar som tidigare nämnts av fem laborationer samt en enkät. På enkäterna och 

laborationspapprena har jag valt att inte använda namn av konfidentiella skäl. Den enda 

information som fylls i på enkäten är elevens kön. 

Utifrån Brymans (2002) diskussion angående etiska frågeställningar ställer han upp fyra 

kriterier för att konfidentiellt säkra en undersökning:  

Informationskravet innebär att berörda personer måste få veta undersökningens syfte, samt att 

de kan avbryta om de så önskar. 

 Samtyckeskravet innebär att alla deltagarna har rätt att bestämma själva om de vill delta.  

Konfidentialitetskravet består i att personuppgifter som tas upp i undersökningen måste 

behandlas med försiktighet samt att obehöriga inte ska få tillgång till dessa.  
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Nyttjandekravet, precis som det låter innebär detta krav att uppgifterna som samlas in endast 

fåt användas för undersökning som angivits som anledning. (Bryman, 2002, s.440-441) 

 

Jag inleder laboration med en genomgång där Informationskravet tas upp. Sedan tidigare har 

jag förberett bänkarna så att de fem olika laborationerna är uppställda i lika många stationer. 

Eleverna får här reda på att jag skriver ett examensarbete och att jag kommer att använda 

deras svar från enkäterna i detta arbete. Under genomgången så upplyser jag även om att det 

är frivilligt att delta i undersökningen. Eftersom laborationerna ingår i den vanliga 

kemiundervisningen så måste eleverna delta, men vill de inte delta tas deras enkäter ur 

studien. (Bryman, 2002, s. 440-441) När den etiska problematiken är utredd inleder jag med 

att presentera de olika laborationerna eleverna ska utföra. Tanken är att eleverna inte ska få 

allt för stora instruktioner. De ska utifrån sin laborationsstencil bilda sina egna uppfattningar, 

de instruktioner jag står för är praktiska tips för att göra utförandet så effektivt som möjligt. 

Jag har valt att utföra laborationer med en klass uppdelad i två olika grupper, halva klassen i 

taget. Laborationerna som eleverna utför är fem till antalet och gjordes under en 60 minuters 

lektion, vilket gav lite drygt tio minuter till varje laboration. Eleverna jobbade två elever per 

grupp samt några grupper med tre elever där det krävdes. Passen avlutades efter 60 minuter 

och då återstod 20 minuter av lektionen som eleverna använde till att fylla i enkäten (bilaga 

1). 
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Resultat och diskussion 

I denna sektion kommer jag att redovisa resultatet från elevenkäterna (bilaga 1) tillsammans 

med lite diskussion. Varje fråga behandlas med separat överskrift och avslutas med en liten 

sammanfattning av svaren. Fördelningen mellan flickor och pojkar redovisas men ingen 

ytterligare analys utförs utifrån detta.  I resultatredovisningen så har, för att uppnå bättre flyt i 

texten, siffergraderingarna översatts till bra och dåligt. Siffrorna ett och fem står således för 

mycket dåligt respektive mycket bra, siffrorna två och fyra står för bra och dåligt medan 

siffran tre står för egalt. En del av svaren från laborationsuppgifterna (bilaga 2-6) kommer 

också behandlas. Sista delen består i en längre diskussionsdel baserad på teoridelen av 

rapporten. 

Vad tycker eleverna generellt om laborationer 

Fråga 1: Är laborationer roliga? 

 

Eleverna tycker generellt bra om att laborera, vilket jag definitivt tror underlättar för att 

undersökningen ska bli bra. På en femgradig skala tycker eleverna att ”roligheten” uppgår till 

ungefär en fyra, vilket motsvarar bra. Pojkarna hamnar något under tjejerna men detta beror 

främst på att en individ starkt ogillar laborationer:  

”Tycker inte om laborationer”. 

I övrigt så är det bara positiva kommentarer kring laborationer som företeelse i skolan. De 

flesta tycker att det roligaste inom kemin är just laborationerna. Någon tycker att det kan vara 
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lite rörigt och föredrar genomgångar och demonstrationer av läraren. Detta är en intressant 

åsikt som måste noteras. Alla elever kanske inte trivs med så mycket laborationer utan 

föredrar istället en mer klassisk katederundervisning. 

”Laborationer är kul och lärande! Man lär sig mer om man får öva praktiskt.” 

”Det är kul och intressant att se allt man läser om i praktiken” 

Fråga 2: Är mer verklighetsanknutna laborationer roligare?   

 

På frågan om verklighetsanknutna laborationer är roligare än vanliga är svaren genomgående 

positiva. Värt att notera är att en splittring mellan könen uppkommer. Pojkarna hamnar 

omkring fyra medan, flickorna kommer ända upp till fyra och en halv i betyg. Flickornas svar 

är med andra ord nära högsta betyg på denna fråga.  

Frågan kan ha varit lite svår att förstå då kommentarer som att ”jag förstår inte frågan” 

uppkommer, tyvärr frågade eleverna inte mig om frågan så de valde att tolka själva och sen 

fylla i en siffra i alla fall. Möjligen hade frågan blivit lättare att förstå om det även hade 

tillagts att de skulle jämföras med vanliga laborationer. De flesta verkar, som tur vad, ändå 

förstått frågan och tycker att det generellt är roligare om de får göra saker som hänger ihop 

med vardagen. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5

Flickor

Pojkar

På denna fråga blir snittet 

mellan flickorna och pojkarna 

också lite skilt, återigen är 

flickorna lite mer positiva än 

pojkarna. Flickor 4,4 medan 

pojkarna svarar med 3,92 i 

snitt. 



  

 

24 

 

Fråga 3: Är långa mer invecklade laborationer bättre än korta? 

 

Eleverna svarar ganska splittrat, vissa gillar långa invecklade laborationer starkt medan andra 

tycker det är onödigt mycket krångel.  Snittet blir också både flickor och pojkar lite mitt 

emellan, för att vara mer specifik ungefär tre och en halv. Tolkningen kan alltså sägas vara att 

kortare eller längre laborationer inte har så stor betydelse vilket också skrivs som kommentar 

av en hel del elever.  

”Beror helt på laborationen”.  

Ett par elever skriver uttryckligen att de tycker att längre mer invecklade laborationer ger mer. 

Det blir mer utmaning och fler moment som ställer lite krav på eleven uppkommer, tycker 

dessa elever. 

Fråga 4: Bara betygsgrundande laborationer är värda att lägga ner tid på? 
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Syftet med denna fråga är att kontrollera så att eleverna känner inspiration till undersökningen 

laborationer trots att de inte påverkar deras betyg. Både flickorna och pojkarna svarar i snitt 

1,5 på denna fråga. Eleverna tycker att betygen inte alls spelar speciellt stor roll, det är 

viktigare att ha roligt och lära sig något av andra anledningar. Vilket underlättar för den 

fortsatta undersökningen. Ett citat förklarar inställningen ganska bra: 

”Kul ändå liksom” Vem tänker på betyg jämnt!? Tar det som det kommer liksom.” 

Elevernas åsikter om de mer vardagsnära laborationerna 

Fråga 5: Dagens laborationer var givande 

 

Första frågan på formuläret rörande de vardagsnära laborationerna blev en generell fråga om 

vad eleverna tyckte om laborationerna. Hade denna fråga gett ett allt för negativt svar är 

frågan om enkäten kunde användas överhuvudtaget. Då hade den inte gett en generell bild av 

hur eleverna tyckte om korta vardagsnära laborationer, eftersom de uppenbarligen då inte 

tyckte om dessa. Eleverna ger laborationerna ungefär fyra i betyg, pojkarna är lite hårdare än 

flickorna, men detta kan bero på att en del av pojkarna redan hade gjort en av laborationerna, 

vilket också poängterades på kommentarer. Som kommentar skrev många att de tyckte 

laborationerna var mycket roliga. 

”Många var vardagsgrejjor och några hade vi gjort tidigare, annars väldigt roligt!” 

Intressant att notera är sättet ”vardagsgrejjor” uttrycks i svaret, återkommer till vidare analys. 
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Fråga 6: Var dagens laborationer för korta för att ge kemikunskap? 

 

Snittet ligger lite under 2 vilket indikerar att eleverna tyckte att tiden var tillräcklig även om 

den kunde ha varit längre. Många elever kommenterar att de korta laborationerna öppnar upp 

för mer tid för tänkande och diskussion. Väldigt många elever kommenterar på just denna 

fråga och tycker det är viktigt att lyfta fram att kortheten på laborationerna kan var något 

mycket positivt. 

”Raka och enkla. Laborationerna må vara korta, men det finns mycket att tänka över” 

Fråga 7: Var frågorna svåra? 

 

Denna fråga ger inte så mycket för själva undersökningen mer än att kolla hur nivån på 

frågorna såg ut i förhållande till de kortare laborationerna. Tolkningen på denna fråga kan bli 

att allt för svåra frågor indikerar att laborationerna inte gav så mycket kunskap som förväntat.  

Här är det lite olika svar från flick- och pojkgruppen. Flickorna svarar med ungefär två och en 

halv medan pojkarna anser att de är så svåra som tre och en halv. Anledningen till dessa svar 

kan tolkas på flera olika sätt. En anledning som måste tas med är att frågorna spände över en 
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ganska stor del av kemin, eleverna hade inte fullständigt gått igenom alla delarna och vissa 

delar var en tid sedan de hade pratat om. Det är också detta som de flesta kommentarer 

handlar om. Anledningen till att jag trots allt gjorde så olika laborationer är för att se om 

eleverna även kunde lära sig begrepp trots att de inte innan direkt varit i kontakt, samt att 

begrepp de varit i kontakt med kunde erinras med laboration.  En annan kommentar handlar 

om allt för begränsad tid att besvara frågorna på, detta är en kritik som lite går utanför 

undersökningen ram egentligen, undersökningen ägde rum under ett pass. När laborationerna 

sedan utförs i praktiken i en undervisningssituation i skolan så kan tiden anpassas mer. 

Frågorna kan ges som läxa eller så kan lektionen efter utnyttjas för ytterligare tänkande för att 

förstå teorin i laborationerna. Generellt verkade de flesta elever tycka som detta citat: 

”vissa frågor var lite svåra men de flesta hade en lagom svårighetsgrad” 

Fråga 8: Hade dagens laborationer mer vardagsanknytning än andra 

laborationer på kemin? 

 

En fråga för att se hur undervisningen ser ut generellt på gymnasiet. Är det som så att 

eleverna redan idag har mest vardagsnära laborationer så är kanske dagens laborationer inte så 

skilda från den kemivardag de upplever varje dag i skolan. Påstående att dessa laborationer är 

mer vardagsnära håller de flesta med om och snittet blir för båda könen ungefär fyra i betyg. 

De flesta poängterar att det stämmer ganska bra medan en del även tycker att det inte spelar 

någon större roll, laboration som laboration. Så länge laborationen är roliga och givande är det 

ointressant med vardagsanknytningen. 
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Fråga 9. Vad bör finnas med i en laboration för att den ska vara kul att 

genomföra? 

I denna fråga ställdes först en rad påståenden upp där eleverna skulle kryssa i de som stämde 

mest överrens med hur de såg på laborationsarbetet, alltså vilka kriterier tyckte de krävdes för 

att få en kul laboration. Antalet alternativ var tio stycken och begränsningen sattes till att 

minst tre skulle kryssas för.  

 

 

Noterbart är att eleverna värderade upptäckarglädje som största faktorn för att trivas med 

laborationen. På god tvåa över egenskaper som eleverna värderar återfinns ett roligt 

slutresultat. Att slutresultatet skulle vara roligt ville, som tidigare nämnt, de flesta, många, och 

då framförallt pojkarna, ville att slutprodukten skulle vara fungerande på något sätt. En annan 

punkt som många valde att kryssa för var vikten av att det ska innehålla samarbete och någon 

social interaktion. Laborationerna blir alltså roligare om de innefattar ett socialt samspel 

mellan elever där diskussion framhävs. En annan viktig punkt för eleverna är 

oförutsägbarheten, laborationen ska gärna ha ett mål som inte kan förstås innan, att göra 

laborationer med givna slutmål är således inget att sträva efter, istället ska laborationerna ge 

något ytterligare. Att eleverna gärna sysslar med öppna laborationer eller ”open-ended 

experiment” som den engelska termen heter, finns bl.a. belagt i boken ”benefiting from open-

ended experiment?” av Berg m.fl. (Berg, 2003). Värt att notera är att tävlingsmomentet inte är 

något som eleverna värdera speciellt högt, inga flickor och bara två pojkar tycker att 

tävlingsmoment i laborationen är ett bra sätt att göra den roligare.  
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Verklighetsanknytningen är en ganska viktig punkt för eleverna, relativt många har kryssat för 

den men det är inte det viktigaste för att en laboration ska vara kul, tycker eleverna. De 

påståenden som står nära vardagsnärhet är inte speciellt populära. Associationer till det 

bekanta i vår omvärld är det ytterst få elever som fyllt i. Den andra frågan som är aktuell 

nyhetsanknytning är också den väldigt impopulär hos eleverna. 

De öppna frågorna 

Fråga 10. Hur påverkas ögat av starka baser och syror? 

Denna fråga är placerad som en koll för att undersöka vad eleverna lärt sig under 

laborationerna. Att ha åsikter och tycka till om upplägget i laborationerna är en sak, men att i 

praktiken lära sig något är skolans huvudsyfte så här är tanken att se om eleverna kommit 

fram till någon slutsats ifrån en av laborationerna. Frågan i enkäten (bilaga 1) är riktad mot en 

specifik laboration och är i sig inte speciellt intressant för resultatet i denna studie, vad som 

däremot är intressant är på vilket sätt eleverna tog till sig information och valde att redovisa 

den på denna fråga samt på de stenciler som tillhörde varje enskild laboration. 

Utifrån laborationsstencilerna kan urskiljas en hel del upptäckarglädje. Som tidigare nämnt 

hade eleverna olika kunskaper om de olika laborationerna vilket också kan ses i 

hypotesskapandet. En del av laborationernas hypoteser innehåller hos de flesta elever ganska 

exakt det svar som söktes. Intressant att notera vid dessa tillfällen är den glädje som då 

utrycks på slutsatsfrågorna. Vid andra laborationer märks det att eleverna inte har kunskap om 

vad som kommer att hända. Det intressanta med svaren som efterföljer är att eleverna trots 

detta försöker besvara frågorna så gott de kan. Vad som är ännu intressantare är att eleverna 

verkar kunna tolka något som liknar ett kunskapsmässigt svar bara av att ha utfört 

laborationerna, vilket ger ett mycket bra betyg till laborationerna. Att de inte kan svara 

fullständigt på frågorna är inte förväntat med tanke på att genomgången kommer först efter att 

stencilerna fyllts i, men att de kommer en bit på vägen och visar engagemang i svaren visar 

ändå på att laborationerna ger mer smak för fortsatt kunskapsletande. Vilket är mycket viktigt 

för att kunna uppnå aha-upplevelser, det krävs tankearbete för att kunna förstå en teori 

(Fuglestad, 1999, s. 152).  
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Fråga 11. Åsikter om laborationerna 

Den öppna frågan var en generell fråga rörande vilken åsikt eleverna hade om 

laborationstiden som helhet. Här följer ett urval av elevernas åsikter om laborationerna. 

”Varierande, lätta att genomföra, roligt, mer sammanhang med det vardagliga livet.” 

”Roligare och mer allmänna laborationer, då beräkningar ej var inblandade” 

”Mycket roliga, lätta att genomföra och förstå” 

”Det var roligt, det är roligt när man handskas med ämnen som inte är farliga, ämnen som 

finns runt omkring en som tex produkter som man hittar i affären. För då kan man testa vissa 

saker, utforska.” 

”Jag tyckte att laborationerna var roliga och läraktiga. Det blev nästan så att jag ville åka 

hem och testa hemma. Vilket jag ser som väldigt positivt.” 

”Det var roligt att man fick använda sina kunskaper för att göra en hypotes. Man blev 

förvånad över vissa resultat bl.a. cola-burkarna. Man kunde komma på många olika 

argument till den om varför det blev som det blev och varför inte det borde bli så. De var 

enkla att utföra men man fick tänka desto mer. Det var en bra kombination.” 

”Det var kul och lättare att förstå när de har lite verklighetsanknytning!” 

”Jag tyckte de var roliga och man fick tänka en del själv. Man lärde sig en del och de svar 

man inte kunde tänka ut innan, fick man efteråt.” 

”Bra jobbat! Klapp på axeln! Roliga labbar med bra slut liksom” 

En kommentar som uppkom flera gånger var att det var skönt att slippa räkna och bara 

laborera utan krångel. Denna faktor är ju kanske lite svår att ta verklighetslaborerandet till 

förtjänst, räkningen måste ju göras i kemi men kanske det är bättre att inleda med laborationer 

av denna typ och sedan i efterhand införa räknandet i kemin. Många av eleverna skrev att de 

ville testa laborationerna själva vilket är mycket positiv kritik för laborationerna. Att få ett 

hypotesblad ihop med instruktionerna så att det fanns plats för eget tänkande innan 

experimentet verkade ha gått hem hos de flesta eleverna. Att ett par olika förklaringsmodeller 

presenteras på varje laboration verkar hjälpa eleverna i sitt tänkande. 
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Didaktiken och styrdokumenten 

De yttre faktorer som berörs i detta arbete är lärarens uppdrag och ramfaktorerna. Elevens 

uppdrag är inget vi som lärare kan påverka mer än i det motivationshöjande momentet som 

förhoppningsvis laborationen innebär.   

Pennlert och Lindström(2005) skriver att undervisning måste ha en avsikt att lära samt ha en 

interaktiv och intersubjektiv sida för att kunna kallas undervisning. Uppvisade nu dessa 

laborationer de kriterier som finns för att klassas som en undervisningssituation? Den första 

innefattade den enkla principen att ett lärande skulle ske, utifrån enkäter och 

laborationshandledning kan ses att elever har lärt sig något, så det kriteriet måste anses 

uppfyllt. Då återstår två ytterligare kriterier, interaktivinlärning och intersubjektivinlärning. 

Den interaktiva undervisningen bygger på att det vid ett flertal tillfällen diskuteras och 

reflekteras kemi mellan elever och lärare för att slutligen laborationen ska bli förstålig. 

Växelspelet mellan eleverna och lärare får anses ha fungerat, så detta kriterium uppfylls 

också.  Intersubjektiv inlärning består i att laborationsgrupperna dialogiskt kommunicerar 

fram laborationerna från förklaringsmodell till resultat, vilket eleverna utifrån 

laborationshandledningen utför. (Pennlert & Lindström, 2005, s.27-47) 

Ytterst lite nämns i styrdokument och läroplaner om vardagsnära laborationer och 

laborationers längd. Därför bli detta lite svårt att diskutera. Längden på laborationerna nämns 

inte alls pga. av lärarens stora frihet och detta får man förstå, läroplanerna ska ju leda läraren 

inte bestämma exakt vad densamma ska göra. Tidsaspekten är det inte så mycket att säga om, 

läraren måste ha den friheten, anser jag. Däremot tycker jag vardagskemi mer uttryckligen 

kunde nämnas mer i kursplanerna. Som en av de första delarna i läroplanen nämns skolans 

roll. Här står att skolan ska göra världen mer begriplig för eleverna. Som nämns tidigare i 

studien så tycker inte bara jag att vardagskemin ska få ta mer plats, både Andersson(2001) 

och Jakobsson(2003) stöder den. Personligen tycker jag att vardagsnära kemi i allra högsta 

grad gör världen mer begriplig för eleverna, vilket är kriteriet i läroplanen. (Lpf 94 & 

Läroplanerna i Kemi) 

Klassiska lärteorier 

Laborationshandledningen är utformad utifrån Piaget teorier. De innefattar först ett 

formulerande av en fråga, sedan ett utförande av laborationen och sist en utvärdering av 
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frågan. Stämde inte hypotesen fick eleverna bryta sin jämvikt i hjärnan och ta in den nya 

informationen för att nå jämvikt igen. Som exempel kan laborationen ”Flyter läskburken” 

(bilaga 4) tas, många elever hade tidigare lagt olika burkar i vatten. De hade en bestämd 

uppfattning om huruvida en läskburk flyter eller inte, att nu en burk flöt och inte de andra 

medför ett nytt tänkande. Olika egenskaper för olika burkar måste alltså bero på något. Ny 

information tas in och processas, ett lärande uppkom. (Säljö, 2001, s.59-61) 

Det sociala perspektivet hos laborationerna, som är Vygotskys bidrag till denna studie, kan 

tolkas ur ett par av enkätens frågor. Fråga nio (bilaga 1) i enkäten berörde vilka faktor som är 

mest centrala för en rolig laboration. Eleverna satte där det sociala samspelet högt, bara detta i 

sig kan ses som ett bra bevis för det sociala samspelets vikt under laborationer. Vad som 

ytterligare visade detta var just det kontinuerliga diskuterandet och reflekterande kring 

laborationerna. Under hela laborationsmomentet diskuterades vad som egentligen skulle 

hända, vad hade eleverna själva upplevt tidigare, hade de rent av gjort exakt samma 

experiment tidigare? Visserligen gör alltid laborationer klassrummet till en social mötesplats, 

men dessa laborationer visade i synnerhet, med stöd av enkäten, hur eleverna uppskattade 

denna extra verklighetsanknytning, i det sociala samspelet sinsemellan. Diskussionerna 

sinsemellan tillsammans med en rad frågor till mig gör att eleverna utvecklar svaren på 

enkäterna, enligt Vygotskys anda. (Säljö, 2001, s. 59-61) 

Fråga nio visar också att elever uppskattar såkallade ”open-ended experiments” (Berg, 2003, 

artikel) . Personligen tror jag inte att det ligger några svårigheter i att kombinera denna typ av 

laboration med vardagsnära laborationer. Det finns goda möjligheter till att elever skulle 

kunna få laborationer i läxa som spänner över längre perioder där huvudsaken av 

experimentet ska utföras hemma med hjälp av vardagsmaterial. Exempelvis skulle elever 

kunna få i uppdrag att hitta samma fenomen som behandlats på lektionen, fast i ett mer 

vardagligt sammanhang. 

Är det bättre med vardagsnära laborationer än vanliga laborationer? 

Frågan som är ett av de egentliga syftena med undersökningen kan inte på ett enkelt sätt 

besvaras med ett ja eller nej. Precis som många innan mig har noterat så innehåller kemi till 

väldigt stor del bitar som lämpar sig för breddning mot det vardagliga vi har runt omkring oss. 

Kemi är precis som Jakobsson skriver ofta uppfattat som något farligt och obehagligt 

(Jakobsson, 2003, s.7). Kemin har också på senare år fallit i popularitet och rankas idag både 
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bland de svåraste och tråkigaste ämnena (Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, s. 

83, 103-130). Ur detta perspektiv visar min undersökning att eleverna uppskattar laborationer 

med verklighetsanknytning. Dessutom visar resultatet på min undersökning att det finns en 

hel del faktorer runt omkring som är minst lika viktiga för att göra laborerandet roligare i 

skolan. Noteras kan också att laborerandet som företeelse uppskattas väldigt mycket av 

eleverna redan som den är. Med andra ord så verkar det inte vara laborationsmomentet som är 

det som gör att kemi har fallit i popularitet. Många elever utrycker att det snarare är räknandet 

och de andra momenten inom kemin som är tråkigt. Hur detta ska lösas är ju en svår fråga 

som denna studie inte kommer fram till något svar på och inte heller hade som syfte att göra. 

Frågan blir då istället om eleverna lär sig lika mycket eller rent av mer från de vardagsnära 

laborationerna? När det gällde nivån på laborationerna tyckte många att frågorna var svåra, 

men samtidigt så svarade många elever med en del vetenskapliga teorier som visserligen inte 

var helt rätt, men som gav en intention på ytterligare reflektion. I normala fall bör eleverna 

även skriva en kortare laborationsrapport (Fuglestad, 1999, 151-152), på antingen de 

medskickade bladet eller utifrån principerna om en laborationsrapport. Anledningen till att de 

inte gör det under denna undersökning beror på att eleverna höll på med andra moment inom 

kemin vid undersökningstillfället och därmed inte kunde ta den extra arbetsbördan som en 

laborationsrapport innebär. Därmed blir det svårt att i denna undersökning ge ett entydigt svar 

på frågan.  

En laborationsrapport ger eleverna ett tillfälle att reflektera över laboration och därmed få in 

den vetenskapliga terminologin som krävs för ytterligare kemikunskap. Det är viktigt att 

förstå sig på de kemiska fenomenen i ett vardagssammanhang, men för att kunna utnyttja det 

ytterligare vid högre studier måste kunskapen sitta även vetenskapligt. Detta är intressant ur 

perspektivet som kan noteras från en av elevernas svar. En av eleverna gav ett intressant svar, 

”Många var vardagsgrejjor och några hade vi gjort tidigare, annars väldigt roligt!”. Utifrån 

detta svar kan utläsas elevens skepsis till vardagsnärakemi, det verkar som eleven inte ser det 

vardagliga i kemin som lika seriös som den mer vetenskapliga. En laborationsrapport tror jag 

skulle få eleverna att inse hur komplex och vetenskaplig den vardagskemi de utför verkligen 

är. För precis som Björn Andersson(2001) skriver så kan ofta enklare kemi som vardagliga 

laborationer i slutänden ge större vetenskapligt kunnande.(Andersson, 2001, s. 7-9) 
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Är kortare laborationer något positivt eller negativt? 

Den andra delfrågan i min undersökning var att utreda huruvida korta laborationer kan ersätta 

längre laborationer. Ogborn m.fl. visade redan i teoridelen att laborationer inte handlar om 

längd eller bredd utan snarare om intention och tanke (Ogborn, 1996, s. 20). Utifrån detta 

perspektiv kan sägas att undersökningen resultat blev lite tvetydigt. På den raka frågan 

angående korta laborationer (bilaga 1, fråga 3), var eleverna väldigt delade. Snitt betyget blev 

en trea, med andra ord var de helt neutrala ifråga om kortare eller längre var bättre.  För att 

istället ta fråga fem i anspråk så måste ju sägas att de flesta ansåg att de laborationer som hölls 

under dagen var givande, och alla dessa gjordes under femton minuter vilket borde indikera 

att eleverna anser att laboration som är korta visst kan ge mycket kunskap. Vad som i alla fall 

är intressant är att brist på resurser och tid kan ge utrymme för att testa en kortare laboration 

inom varje del i kemin. Framförallt så kan denna studie belysa att korta laborationer ger 

möjligheten till att varje teoridel inom kemi kan innehålla en laboration.   

Diskussions konklusion 

Som en konklusion kan slutsatsen dras att elever uppskattar vardagsnära laborationer, de 

tycker att de ger en större inblick i kemin i deras omvärld. Teorier om undervisning som finns 

att tillgå behandlar inte heller några teorier som motsätter sig denna form av laborerande. 

Läroplaner och styrdokument skriver inte uttrycklig om vardagsanknytningen, men uttrycker 

hur samspel med samhället och elevernas förståelse för omvärlden är något som eleverna 

måste eftersträva. Eftersom vardagslaborationer inte står i motsatts till normala laborationer 

utan istället med rätt terminologi kan vara vetenskaplig så är det bättre att genomföra en 

vardagsnäralaboration på de flesta laborationstillfällena. Att laborationerna är korta tycker 

eleverna är egalt, långa som korta spelar ingen roll. Korta laborationerna kan ge lika mycket 

som längre, bara det finns en frågeställning som knyts ihop ordentligt på slutet.  

Slutligen, korta vardagslaborationer kan mycket väl höja kvalitén på undervisningen och 

intresset hos eleverna, men elever ser gärna att även en och annan längre laboration finns med 

i kemiundervisningen. 
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Enkät angående laborationerna 
 

O Tjej O Kille 

Ange i vilken grad du håller med om följande påståenden: 

1= Absolut inte! 2= Nej 3= Neutral 4= Ja 5= Ja, absolut! 

Frågor om kemiundervisningen i allmänhet (Ringa in siffran som stämmer bäst med dig, 

kommentera gärna!) 

1. Jag tycker generellt sett att det är roligt med laborationer inom kemi. Alltså de flesta 

laborationer inom kemi hittills på gymnasiet har jag tyckt varit roliga. 

1 2 3 4 5 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Jag tycker normalt sett att laborationer med mer verklighetsanknytning är roligare. 

1 2 3 4 5 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Längre mer invecklade laborationer är oftast roligare än kortare laborationer. 

1 2 3 4 5 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Bara om laborationerna är betygsgrundande tycker jag det är värt att lägga ner tid på dem. 

1 2 3 4 5 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Frågor om dagens laborationer 

5. Jag anser att laborationerna idag var givande för min ökande förståelse inom kemi. 

1 2 3 4 5 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Jag tycker att laborationerna under dagen var alltför korta för att kunna ge någon ytterligare 

kemikunskap. 

1 2 3 4 5 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Jag anser att frågorna på laborationerna var svåra att besvara. 

1 2 3 4 5 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Laborationerna idag hade mer anknytning till min vardag än vad andra laborationer på kemin 

under gymnasiet har haft. 

1 2 3 4 5 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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9. Vad bör finnas med på en laboration för att den ska vara kul att genomföra? 

Sätt kryss för minst tre av rutorna 

О Utföra någonting som fungerar 

О Verkliga livet problem 

О Associationer till något bekant i omvärlden 

O Att slutresultatet blir roligt 

О Upptäckarglädje 

О Ett problem utan givna resultat där jag får tänka lite 

О Oförutsägbarhet – vad händer om jag…? 

О Tävlingsmoment mellan studenter – grupper 

О Samarbete och social funktion 

О Aktuell nyhetsanknytning 

O Något annat, i så fall vad? ______________________________________________________ 

Skriftliga frågor: 

10. Förklara lite kort hur ögat påverkas av starka syror och baser? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. Övriga åsikter om laborationerna 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Diska med äggula 

Inledning 

Behöver man verkligen handla diskmedel för att diska. Går det inte lika bra att köpa några ägg och 

använda dessa istället? 

Material 

- 100 ml bägare 

- Ren diskborste 

- 1 lådor att diska i 

- 2 äggulor 

- Matolja 

- Sked 

Utförande 

1. Ta äggulorna från tidigare experiment och lägg dessa i lådorna. 

2. Blanda ihop äggen med ungefär 1 liter vatten, rör om med skeden. 

3. Gnid in bägaren i matoljan.  

4. Diska bägaren och undersök om den blir ren. 

Frågor att besvara innan laborationen 

Kommer äggulan fungera som diskmedel? Motivera 

O Ja O Nej 
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Frågor att besvara efter laborationen 

Vilken egenskap hos äggulan är aktiv vid diskningen? 

 

 

 

 

 

 

 

Varför fungerar det inte att diska med äggvitan? 

 

 

 

 

 

 

Vad är det som gör att vanligt diskmedel fungerar? (vad gör det med smutsen?) 
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Flyter isen i matolja? 
 

Inledning 

Is flyter på vattnet eftersom dess densitet är något lägre än vattnets. Detta vet vi ju sedan tidigare, 

men flyter isen i olja, och vad kommer att hända när isbiten börjar smälta? 

Material 

- En bägare 

- Olja 

- Isbit 

Utförande 

1. Häll upp 30 ml olja i en bägare. 

2. Placera försiktigt en isbit i bägaren. 

3 Studera vad som händer, låt isbiten ligga i en tid och ske vad som händer då den börjar smälta. 

 

Frågor att besvara innan laborationen 

 

Kommer isbiten att flyta i oljan? 

О Ja О Nej О Varken eller 

Förklara hur du tänker! 
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Frågor att besvara efter laborationen 

 

Vad händer då isbiten har fått smälta lite? Hur kommer det sig? 

 

 

 

Varför tror ni att olika ämnen har olika densitet? Hur kommer det sig att samma ämne kan ha olika 

densitet beroende på aggregationstillstånd? 
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Kemi i en brustablett 

Inledning 

Hur kommer det sig att brustabletten snabbt och bubblande löser sig då den läggs i ett glasvatten? 

Hur skulle det se ut om den istället placerades i något annat än vanligt vatten? 

Material 

- 3 bägare 

- Vatten 

- Ofärgad läsk 

- Brustabletter 

- Tidtagarur 

- Olja 

Utförande 

1. Ställ fram tre bägare och häll upp vanligt vatten, läsk i den andra bägaren och slutligen olja i den 

tredje. 

2. Placera brustabletter en efter en i bägarna. Mät hur lång tid det tar för brustabletten att lösa upp 

sig i respektive vätska. 

3. Jämför tiderna och observera vad som har hänt i respektive bägare. 

 

Frågor innan laborationen 

I vilken ordning kommer brustabletten lösas upp? (snabbast först) 

О olja-vatten-läsk О vatten-olja-läsk О olja-läsk-vatten 

О vatten-läsk-olja О läsk-vatten-olja О läsk-olja-vatten 

Motivera! 
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Frågor efter laborationen 

 

Vad beror resultatet på, vad är det som skiljer de olika vätskorna åt? 

 

 

 

 

 

 

 

Försök att beteckna, så kemiskt som möjligt, vad som gör att hastigheten skiljer så mycket mellan 

vattnet och läsken? 

 

 

 

 

 

 

Hur kommer det sig att brustabletten löser sig så sakta i olja? 



Bilaga 5 

 

46 

 

Vilka läskburkar flyter? 

Inledning 

Små skillnader i innehåll kan påverka flytförmågan ganska radikalt. Detta experiment kan vara 

användbart för den som tänkte kyla sin dricka i sjön en varm sommardag. 

Material 

- Coca-cola, Coca-cola light och Pepsi burk 

- Stor hink med vatten 

Utförande 

1. Ställ alla burkarna i en hink med vatten, se till att det inte finns några luftbubblor under. 

2. Observera om de flyter eller inte. 

Frågor att besvara innan laborationen 

Vilken eller vilka av burkarna kommer att flyta? Motivera! 

О Pepsi O Coca-cola     О Coca-cola light О Ingen  

 

 

 

 

 

 

Frågor att besvara efter laborationen 

Om nu så blir fallet. Hur kan det komma sig att någon av burkarna flyter och inte de andra? Motivera 



Bilaga 6 

 

47 

 

Varför måste man ha skyddsglasögon på lab.? 

Inledning 

Varför måste man egentligen gå omkring med de bökiga, fula skyddsglasögonen under 

laborationerna? I denna laboration ska vi testa om det verkligen behövs. 

En äggvita får symbolisera vårt öga och denna ska vi utsätta för stark syra och bas. 

Material 

- Provrör eller bägare 

- 2 ägg 

- Syra, t.ex. 1 M saltsyra, HCL 

- Bas, t.ex. 1 M natriumhydroxid, NaOH 

Säkerhet 

Eftersom starka syror och baser används måste dragskåp och skyddsglasögon användas under hela 

experimentet. 

Utförande 

1. Häll upp äggvita i två bägare 

2. Tillsätt syran till det ena provröret och basen till det andra 

3. Vänta och se vad som händer med äggvitan (ögat). 

 

Frågor att besvara innan laborationen 

Vad tror ni kommer att ske med äggvitan? Motivera! 

О Inget händer, skyddsglasögonen är meningslösa! 

О Äggvitan kommer att falla sönder, ögat skulle helt upplösas! 

О Lite av äggvitan ändrar struktur, ögat skulle få viss skada. 
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Frågor att besvara efter laborationen 

Varför är äggvitan en så bra modell för vårt öga? (varför inte äggulan?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äggvitan och även ögat är uppbyggt av en viktig livsbyggsten. Vilken är det jag tänker på och varför är 

dessa speciellt känsliga? 

 

 

 

 

 

 

 

Varför skyddar vi bara ögonen, borde inte huden vara lika känslig. Eller? 

 


