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1. BAKGRUND

Äldre läroplaner och kursplaner har varit detaljerade när det gäller vilket stoff som ska
bearbetas medan 1994 års Läroplan för det Obligatoriska Skolväsendet, hädanefter betecknad
Lpo 94, har satt upp bestämda mål som ska uppfyllas. Målstyrning ger större frihet till läraren
att planera undervisningen och att välja arbetsmetoder och stoff. Som snart nyutexaminerad
lärare känner man sig osäker på vilka arbetsområden och moment som ska behandlas då man
inte har några gamla erfarenheter att luta sig mot. Ämnesstudierna på vår utbildning bedrivs
till största delen på en högre nivå än den man själv ska undervisa på och praktikperioderna ger
relativt korta inblickar i vilka moment som tas upp.
Dessa synpunkter delade jag med flera av mina studiekamrater varför vi var fyra stycken som
beslutade oss för att närmare studera undervisningen i naturorienterande ämnen, NO-ämnen, i
grundskolan. Vi började med att gemensamt utarbetade en enkät som skulle besvaras av
undervisande lärare i biologi, fysik, kemi, och teknik.
Jag valde att närmare studera kemiämnet från årskurs 4 till årskurs 9. Min erfarenhet är att
kemiämnet läses som ett isolerat ämne och jag ville även studera om och hur kemiämnet
integreras med andra ämnen. Jag var även intresserad av om den nya läroplanen, Lpo 94, har
förändrat kemiundervisningen. Efter att ha tillrättalagt enkäten så att den var mer anpassad till
de frågeställningar som jag var intresserad av sände jag ut den med post till 47 skolor.

2. SYFTE

Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på vilka moment som behandlas i kemiämnet
under årskurs 4 till årskurs 9 och även undersöka i vilken ordningsföljd  momenten tas upp.
Genom att också studera läroplaner och kursplaner ville jag ta reda på om innehållet har
förändrats över tid. Detta för att få en historisk bakgrund men även för att se i vilken
omfattning dagens kemiundervisning har påverkats av tidigare läroplaner.
Jag var också intresserad av att ta reda på om Lpo 94 har förändrat innehållet och arbetssättet i
undervisningen. Kemiämnet läses ofta som ett isolerat ämne men det finns skolor som läser
NO-ämnena  integrerat. Jag ville därför även studera i vilken omfattning kemiämnet
integreras med andra ämnen.

3. PROBLEMFORMULERING

• Vilka moment behandlas inom kemiämnet i årskurs 4 till årskurs 9 och i vilken
ordningsföljd läses de?

• Har Lpo 94 påverkat kemiundervisningen?

• Är kemiämnet integrerat med andra ämnen? Och i så fall hur?
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4. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Tillsammans med tre kurskamrater, Bodil Udell, Håkan Sternlund och Fredrika Johansson
valde jag att studera naturorienterande ämnen i grundskolan, hädanefter betecknade NO-
ämnen. Vi tog varsitt ämne och jag valde att närmare studera innehåll och arbetssätt inom
kemiämnet i årskurserna 4 till 9. Från början hade vi tänkt lägga upp våra examensarbeten i de
fyra NO-ämnena på ungefär samma sätt. Vi utarbetade gemensamt en enkät som skulle
besvaras av lärare som undervisade i respektive ämne. Eftersom jag ville att enkäten skulle
vara tydlig och tolkningarna av svaren så entydiga som möjligt omarbetade jag enkäten så att
den bättre anpassades till kemiämnet och mina frågeställningar.  Jag testade först enkäten på
mina handledare som jag haft under praktiken och efter en del korrigeringar skickade jag ut
den med post till 37 skolor. (Enkäten finns i sin helhet i bilaga 1). Jag skickade 16 enkäter till
skolor som hade elever i årskurserna 4 till 6 och 21 enkäter till skolor som hade elever i
årskurserna 7 till 9. Av dessa 37 enkäter fick jag endast tillbaka 10, varav en ej besvarad,
samtliga från årskurs 7 till 9 skolor. Jag valde då att koncentrera min studie på kemiämnet i
årskurserna 7 till 9. Jag sände därför ut ett andra utskick till 10 nya skolor och detta gav
ytterligare svar från 6 skolor. Första utskicket gjordes under vårterminen och det andra i
början av höstterminen. Totalt har jag skickat 47 enkäter och fått 15 besvarade enkäter från
årskurs 7 till 9 skolor som jag kunnat bearbeta.

För att bättre förstå sammanhang och för att kunna analysera resultaten av enkäten gjorde jag
en litteraturstudie över vad som skrivits om kemiämnet i läroplaner och kursplaner och över
hur synen på kemiämnet förändrats från 1919 till 1994.
Mina litteraturstudier omfattade följande läroplaner/kursplaner:

• Folkskolestadgan  jämte författning rörande folkundervisning och folkbildning från
1919.

• Undervisningsplaner för Linköpings folk- och fortsättningsskolor från 1930.
• Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk från 1936.
• Kemiundervisningen, studieplan för åttonde och nionde skolåren vid pedagogisk

försöksverksamhet i enlighet med beslut av 1950 års riksdag.
• Undervisningsplaner för Linköpings folkskolor Folkskolans högre avdelning  och

Linköpings fortsättningsskolor från 1951.
• Förslag till Undervisningsplan för rikets folkskolor från 1953.
• Timplaner och Huvudmoment vid försöksverksamhet med nioårig enhetsskola från

1955/58.
• Timplaner och huvudmoment vid försöksverksamhet med nioårig enhetsskola,

supplement 5, högstadiet, kemi 1956.
• Läroplan för grundskolan från 1962 hädanefter betecknad Lgr 62.
• Läroplan för grundskolan från 1969 hädanefter betecknad Lgr 69.
• Läroplan för grundskolan från 1980 hädanefter betecknad Lgr 80.
• Läroplan för grundskolan  Lpo 94.

5. RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN

Jag har bearbetat femton besvarade enkäter. Enkäterna kom från lärare som arbetade i:
Bjursholm, Borensberg, Boxholm, Kisa, Linköping (4 st.), Ljungby, Mjölby (2 st.),
Norrköping (2 st.), Skänninge och Söderköping. Enkäterna representerar en jämn fördelning
avseende större och mindre orter.
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Nedan följer en sammanfattning av enkätsvaren. Vill man veta exakt hur lärarna svarat finns
en sammanställning av alla svar i bilaga 2.

5.1 Presentation av läraren

Enkäten besvarades anonymt men för att veta kön och antal år som lärarna undervisat hade
jag med några frågor om läraren (fråga 1, 2 och 14). Av de svarande var 7 kvinnor och 8 män
vilket ger en jämn könsfördelning. Antalet år i yrket varierade från lägst 3,5 till högst 32 år
vilket gav ett medelvärde på 21 undervisningsår och ett medianvärde på 20 undervisningsår.
Lärarna hade alltså en stor samlad erfarenhet av kemiundervisningen. Alla lärare som svarat
på enkäten har arbetat efter andra läroplaner än Lpo 94 vilket är av intresse då jag var
intresserad av om införandet av Lpo 94 har förändrat innehåll och arbetssätt i
kemiundervisningen.

 5.2 Om undervisningsavsnitten i kemi

Fråga 3. Jag är intresserade av att få veta vilka avsnitt som tas upp och om de olika
avsnitten läses i en speciell ordningsföljd för att se om detta skiljer sig från skola till
skola.

På följande sidor följer en sammanfattning i diagramform över vilka moment enkätsvaren gav
uppdelade på terminer. I diagrammen framgår även hur många skolor som tar upp de olika
momenten. Några lärare räknade upp momenten för ett helt läsår. Dessa moment har jag delat
upp på två terminer och placerat in dem under respektive termin.

Figur 1. Undervisningsmoment höstterminen årskurs 7

Höstterminen årskurs 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Lösning– blandning 

Introduktion till kemin,
Säkerhetsföreskrifter

Luft och vatten

Kemiska reaktioner

Ämnena omkring oss /
Materia

Antal skolor
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Figur 2. Undervisningsmoment vårterminen årskurs 7

Vårterminen årskurs 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Material

Separera ämnen

Atomens delar

Tre olika gaser väte, syre och koldioxid

Brandtriangeln / Förbränning

Kemi historia

Syror, Baser, Salter

Antal skolor

Figur 3. Undervisningsmoment höstterminen årskurs 8

Höstterminen årskurs 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vatten 

Delmoment i Människan,
våra näringsämnen, fetter,

proteiner m.m.

Eld och brand

Syror, Baser, Salter

Organisk kemi /
Kolföreningarnas kemi 

Antal skolor
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Figur 4. Undervisningsmoment vårterminen årskurs 8

Vårterminen årskurs 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Syror och baser

Atom kemi, periodiska systemet, radioaktivitet m.m.

Delmoment i Arbete, Energi, Effekt

Polymerer

Vardagens kemi

Några viktiga material

Organisk kemi / Kolföreningarnas kemi

Antal skolor

Figur 5. Undervisningsmoment höstterminen årskurs 9

Höstterminen årskurs 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Organisk kemi /
Kolföreningarnas kemi

Näringsämnen

Framtidens material

Naturens material

Elektrokemi

Periodiska systemet /
Kemiska bindningar 

Antal skolor
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Figur 6. Undervisningsmoment vårterminen årskurs 9

Vårterminen årskurs 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eleverna väljer hur mycket syror och baser de vill läsa

Miljökemi

Analys

Oorganisk kemi, Periodiska systemet, Atomens byggnad

Elektrokemi

Stökiometri, Beräkningar

Från malm till metall / Metaller 

Eld och brand

Vår livsmiljö

Antal skolor

                        Det är svårt att veta om ”vår livsmiljö” också innehåller miljökemi men jag har valt att separera dessa.

Fråga 4. Vilka förändringar (när det gäller ordningsföljden) av ovanstående planering
kan Du tänka Dig att göra?

De flesta vill i stort sett att avsnitten tas upp i den ordning man följer idag. Flera angav att den
ordning som anges för årskurserna 7 och 8 är logisk och grundläggande men för årskurs 9 kan
avsnitten kastas om. Avsnittet om eld och brand och från malm till metall anser många lärare
att det går att läsa i en annan ordning än den de angivit.

Fråga 5. Vilka skäl finns att undervisa ämnets avsnitt i den ordningsföljd Du angett i
tabellen ovan?

Här anger majoriteten av lärarna att avsnitten kommer i en logisk följd där senare avsnitt
bygger på tidigare. Någon lärare skriver att det ”handlar om elevens mognad” och en annan att
eleven ”måste kunna bas begrepp”. En lärare anger att eleverna i årskurs 7 lär sig att fungera på
laborationer vilket är viktigt för fortsättningen. Ett av svaren hänvisar till att läromedlen är
uppbyggda så.

Fråga 6. Finns det några speciella undervisningsavsnitt som Du och/eller eleverna tycker
är extra roliga? Berätta!

Denna fråga besvarades på många olika sätt. De flesta skriver att laborationer är roligast och
det ska gärna vara lite ”spektakulära” sådana. Några exempel anges såsom knallgasförsök,
förnickling och tvåltillverkning.  Det förekommer även svar som ”varje område är specifikt” och
”allt är roligt!”. Ett par lärare skriver att de första avsnitten i årskurs 7 är spännande och roliga
när experimenterandet är nytt för eleverna. En lärare skriver: ”Atom och kärnfysik, otroligt men
sant. Jag påverkar nog eleverna för de brukar också tycka att det är roligt.”
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5.3 Om ämnets kontinuitet

För att få en uppfattning om kontinuiteten i undervisningen från årskurs 4 till årskurs 9 ställde
jag följande två frågor.

Fråga 7. Förekommer någon övergripande samplanering av ämnet från årskurs 4-9?
Berätta!

Elva lärare svarade att ingen planering mellan årskurs 4-6 och årskurs 7-9 förekommer. En
lärare skrev ”nej kemi förekommer knappast i år 4-6”. (Detta trots att det i Lpo 94 finns mål som
eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret, min kommentar.) En lärare svarade att
”skolan är liten lärarna pratar mycket med varandra”. Om detta även gäller mellan årskurs 4-6 och
årskurs 7-9 framgår inte av enkätsvaren. Den enda lärare som angav att någon samplanering
sker skrev. ”Vi har stora problem med att förkunskaperna i kemi varierar beroende på vilken skola eleverna i
åk 7 kommer ifrån. ⇒ Samrådsgrupp som skall försöka hjälpa till med kursplaner i kemi för främst
mellanstadiet.” Mellan årskurserna 7, 8 och 9 anger de flesta att samplanering sker.

Fråga 8. Förbereds ämnet vid lärarskifte när Du överlämnar elever till högre år / mottar
elever från lägre år. (Frågan syftar främst på lärarskifte som vanligen sker mellan år 6
och år 7.) Om frågan besvaras med ja, hur görs detta?

Denna fråga är en variant av föregående varför svaren i många fall är samma som för fråga 7,
d v s svaret var nej. De två lärare som i föregående fråga svarat att de samplanerar svarar
samma sak här. En lärare deltar i en samrådsgrupp och en lärare samtalar med andra lärare då
skolan är liten. Några anger att eleverna kommer från olika skolor och därför har olika
förkunskaper. En lärare börjar med att fråga eleverna vad de gjort tidigare. Här förekommer
även kommentarer såsom, ”de läser ingen kemi i 6:an och tidigare oavsett vad de säger” och ”nej inte
gällande NO, den NO de har på ”mellan” består av s.k. ”fyll-i-uppgifter”  – inga laborationer. Denna NO
undervisning ger eleverna inte mycket i bagaget”.

5.4 Om ämnesintegrering

Fråga 9. Finns det något/några undervisningsavsnitt som planeras och genomförs ihop
med något annat skolämne/ämnen (ämnesintegrering eller typ av tema)?   Ja qq    Nej qq
Om Ja, fyll i dessa avsnitt i tabellen nedan.

Sex lärare kryssade nej. En av dessa svarade, ”eleverna läser ju bara ett NO-ämne åt gången”. Nio
svarade ja och här finns många uppslag på ämnesintegrering/teman. Här visade det sig även
att några skolor valt att arbeta med NO-undervisning i teman. I tabell nr 1 på nästa sida finns
en förteckning över de områden som tagits upp och vilka de samverkande ämnena kan vara.



12

Tabell 1. Tabell över teman och samverkande ämnen.

Tema Samverkande ämne
Industrialiseringen och dess kemiska konsekvenser.
Miljö i vår vardag – Miljöriksdag – Miljövård
Fetter – kolhydrater – proteiner
Organisk kemi
Atom och kärnfysik tillsammans med kemisk bindning och
atommodellen.
ANT (alkohol, narkotika , tobak)
Luft & vatten
Arbete, energi, effekt
Människan
Genetik och evolution
Fotosyntesen
Tema  natur

SO
NO, SO
Hem kunskap
Biologi
Fysik

SO, Svenska, Idrott, Hemkunskap
NO, SO
Biologi, Fysik
Kemi, Biologi
NO, SO
Biologi
Hela skolan

Fråga 10. Vad är Dina åsikter om ämnesintegrering?

Antalet svar för påstående a) till m) redovisas i tabell 2 nedan. Några avstod från att besvara
vissa frågor varför summorna av antalet svarande på varje fråga inte är lika.

Tabell 2. Sammanfattning av svar på frågor om ämnesintegrering. Siffrorna anger antalet
lärare som svarat med respektive svar.

Påstående Stämmer Stämmer
delvis

Stämmer
knappast

Stämmer
inte.

a) Mitt ämne skulle missgynnas av ämnesintegrering. 3 3 2 5
b) Ämnesintegrering leder till mer arbete för mig. 8 3 - 2
c) Eleverna vill ha sådan undervisning. 1 3 2 3
d) Jag tror att svaga elever skulle gynnas. 2 2 2 7
e) Jag tror att duktiga elever skulle gynnas. 6 5 3 -
f) Jag är inte intresserad av ämnesintegrering. 3 3 3 4
g) Hindras av att personkemin inte stämmer med

samplanerande.
2 2 3 5

h) Schematekniska problem gör ämnesintegrering omöjligt. 2 9 1 1
i) Ämnesintegrering gynnar undervisningen. 2 4 4 2
j) Lokalproblem sätter hinder i vägen. 4 4 3 2
k) Ämnesintegrering gynnar arbete i arbetslag. 5 5 - 2
l) Skolledningen är intresserad av ämnesintegrering. 6 5 - -
m) Ämnesintegreringen försvårar betygssättningen. 5 4 2 2

n) Några andra kommentarer om ämnesintegrering:

En svarade: ”Många elever behöver kontinuerlig hjälp för att uppnå målen för G (betyget godkänt, min
anmärkning). Arbetar man i block dröjer det så länge innan man träffar eleverna igen efter avslutat
ämnesområde.”
Andra kommentarer var: ”Lättare att jobba så – slipper stanna upp och tänka att ” det gör ju någon annan”,
lättare att sväva ut och hitta naturliga kopplingar.”  ” På en stor högstadieskola är det kanske svårt organisatoriskt
och resursmässigt. Jag försöker göra egna integrationer genom att jag undervisar i Fy-Ke-Tk. Jag har även läst
biologi + kan en del hemkunskap.”



13

Under sista frågan om kommentarer om enkäten fick jag några kommentarer om integrering
som jag redovisar här:

”Hoppas att våra svar ger en positiv bild av att jobba med NO istället för separata ämnen, Vi gillar det
  verkligen!!”
”Svårt att besvara vissa av frågorna om ämnesintegrering då jag ej prövat!”
”Läroplanen har betygskriterier för alla ämnen. Betyg sätts i alla ämnen. En ämnesintegrering kanske är trevlig,
  men det underlättar inte betygsättningen.”

5.5 Om läromedel

Fråga 11. Vilket/vilka läromedel (kursbok/arbetsbok) har köpts in och delats ut/lånats
ut till eleverna?
Fråga 12. Om Du inte använder läromedel i undervisningen: Vilka är huvudskälen till
att inte använda läromedel?

De båda frågorna hör ihop varför jag valt att behandla enkätsvaren på båda frågorna
tillsammans. Av de femton som svarat arbetar endast en lärare utan någon lärobok pga. brist
på pengar och på att hennes undervisningen bygger på laborationer. En lärare svarade att de
inte använde någon lärobok i årskurs 7 utan hade då eget material. Fyra svarade att de
använder flera läromedel  och en av dessa angav att ”eleverna väljer den bok som passar dem bäst”.

De läromedel som användes var:
• Kemi Lpo, Tefy, Båstad (8 skolor)
• Kemi Spektrum, Liber Utbildning, (6 skolor)
• Gleerups NO Kemi, Gleerups Förlag ( 3 skolor)
• Puls Kemi, Bokförlaget Natur och Kultur (2 skolor)
• Kemiboken Lpo 94, Liber Utbildning, Stockholm (1 skola)

(Sammanlagt blir det 20 skolor vilket beror på att några skolor använde flera läroböcker.)

Fråga 13. Om Du använder läromedel i undervisningen: Vilka är huvudskälen till att
använda läromedel?

Den här frågan besvarades av tretton lärare och alla var överens om att det är bra med ett
läromedel. Läromedel kan även vara tidningsartiklar, videoband, laborationsutrustning mm.
Då jag i föregående fråga syftade på kursbok/arbetsbok förutsätter jag att man även tolkat det
så i denna fråga. Svaren fördelade sig på tre kategorier ”bra för eleven”, ”bra för läraren” samt
”bra för eleven och läraren”. Jag har delat upp svaren efter dessa kategorier nedan.

Bra för eleven:
”Det bör vara ett modernt läromedel som gör att eleverna blir intresserade av ämnet.”
”Eleverna ska kunna jobba självständigt i sin egen takt.”
”Bra att ha som stöd för eleverna. Bra ställe att börja söka kunskap på. Bra att ha tillgång till lite frågor mm…”
”Bra med kött på benen (eleverna kan läsa i boken och kanske få en annan infallsvinkel). Eleverna känner sig
trygga med en bok.”
”Eleverna har ett materiel som de kan hålla ordning på.”
”Underlättar för svaga elever, Kan användas som uppslagsbok.”
”Underlättar läxor och att ta igen vid bortvaro.”
”För att eleverna ska kunna sätta sig in i de olika avsnitten på ett djupare sätt. Om man har arbetsböcker är det
en stor fördel.”
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Bra för läraren:
”Läromedlet ger en stadga och struktur åt undervisningen. Underlättar att ge läxor. Men flexibilitet finns att gå
ifrån läromedlet när man så önskar.”
”Bra läromedel och det skulle bli väldigt mycket merarbete utan läromedel.”

Bra för eleven och läraren:
”Det just nu bäst fungerande.”
”Det tar alldeles för mycket tid – vilket vi har ont om – att producera egna läromedel. Det gäller både om vi
lärare ska göra det eller om eleverna ska göra det.”
”En bra lärobok underlättar arbetet för både elever och lärare.”

5.6 Om läroplaner

Fråga 14.  Under vilka läroplaner har Du undervisat.
Resultatet av denna fråga redovisas under rubriken presentation av läraren på sidan 5.

Fråga 15. Tycker Du att Din undervisning påverkats innehållsmässigt genom
läroplansskifte? Om så är fallet, hur?

Frågan besvarades av elva lärare. Sex av dessa tyckte inte att undervisningen påverkats av
läroplansskifte. Här förekom svar som ”inte speciellt”, ”knappast” och ”läroplaner har inte styrt mitt
innehåll”.

Fyra lärare tyckte att undervisningen ändrats. Här följer deras svar:
”Mindre på djupet, mer förståelse och sammanhang med ingående ämnen och verkligheten.”
”Ja, mer miljö t ex.”
”Tydligare vad alla måste kunna. Ännu mer grundläggande innehåll. Viktigt att få alla med sig. Mer målstyrt

(möjligen något på bekostnad av friheten att välja område).”
”Lpo 94 är ju mera ämnesinriktade på specifika mål.”

En lärare svarade ”att hela tiden formulera om styrdokumenten är tröttsamt ”.

Fråga 16. Hur tycker Du att Dina undervisningsmetoder påverkats genom
läroplansskifte?

Frågan besvarades av tolv lärare. Två lärare tyckte inte att undervisningsmetoderna påverkats
de svarade ”inget speciellt – hade en linje från början som ny som håller än” och ” läroplaner styr inte våra

metoder”. En svarar ”Det är klart att man ändrat metoder men mer för att prova nya idéer och läroplansskifte
har inte haft någon större betydelse”.

De övriga tyckte att undervisningsmetoderna påverkats. Flera tar upp att eleverna själva får ta
större ansvar. Här förekommer svar såsom: ”Jag försöker vara mer av handledare än tidigare. Trots
detta är jag övertygad om att rollen som kunskapsförmedlare är oerhört viktig.”  ”Eleverna får mer själva arbeta
– leta fakta – laborera mer – ta mer ansvar för att saker blir utförda.”  ”Ja, mer undersökande i Lpo 94.”

Två lärare svarar med att hänvisa till de nya betygskriterierna med svar som ”alla behöver inte

göra allt, vissa laborationer görs t ex bara av VG elever” och ”Eleverna vet redan från början vad som krävs för
G, VG, MVG”.

En svarar ”mer tema”.
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Fråga 17. På vilket sätt har Lpo 94:s kursplaner påverkat Ditt arbete med att välja
innehåll i, planera och lägga upp lektionerna?

Svaren på denna fråga skiljer sig inte mycket från de två föregående. Här syftar jag dock bara
på Lpo 94.

Två lärare svarade, ”inget alls ” och ”inte särskilt mycket”.

Fem tar fram kursplanernas roll att tydliggöra innehållet i kurserna och svarade:
”Vi har kursplaner till varje delkurs som eleverna har tillgång till. Där framgår tydligt vad som krävs för
   respektive betyg. Vi försöker lära oss att hela tiden se till de övergripande målen så att vi inte drunknar i
   detaljer. Grundskolans kurs är dock främst grundläggande och allmänbildande.”
” Målen betydligt stramare  vilket  tydliggör innehållet i lektionerna bättre.”
” Kursplanerna är styrande. Talar om vad eleverna ska kunna. De är utgångspunkterna vid planeringen av
    innehållet i kursen.”
”Jag måste anpassa innehållet så att jag kan gradera kunskaperna i G, VG och MVG.”
”Genom tvånget att sätta upp betygskriterierna för ämnet så är strukturen klarare.”

Tre lärare tar upp elevernas ansvar med svaren:
”Till en del har eleverna själva fått välja innehåll, mycket planering får man själv göra.”
”Försöker få eleverna att ta större ansvar för att tillägna sig kunskap. Söka reda på. Demonstrera!”
”Mer undersökande undervisning.”

En svarade, ”Mindre på djupet, mer förståelse och sammanhang med ing. ämnen + verkligheten”.

Till sist hade jag en önskan om att få en kopia på eventuella kursplaner och
betygskriterier för kemiämnet.

Jag fick varken några lokala kursplaner/arbetsplaner eller betygskriterier. En av lärarna
svarade att de håller på att omarbetas.

6. LITTERATURSTUDIE ÖVER UNDERVISNINGSPLANER,
LÄROPLANER OCH KURSPLANER

Nedan följer en analys av kemiämnet utifrån vad jag kommit fram till genom att studera
undervisningsplaner, läroplaner och kursplaner från 1919 och framåt. Specifikt har jag tittat
på vilka avsnitt som tas upp och i vilken ordningsföljd det bearbetas. Jag har också studerat
om kemiämnet integreras med andra ämnen och i så fall med vilka. Jag har även noterat om
man förespråkar någon elevmedverkan när det gäller valet av undervisningsavsnitt. Ett avsnitt
som jag valt att titta närmare på är när och hur atomens struktur tas upp. Detta är ett avsnitt
som anses svårt för eleverna att förstå. Jag har även tagit med hur undervisningen kan
anpassas till flickorna i de fall det förekommer. ( I bilaga 3 finns även en jämförelse mellan
avsnitten i den mest frekventa läroboken i undersökningen och styrdokument från 1936, 1950,
1953, 1955, 1962 och 1994.)

6.1 Folkskolestadgan jämte författning rörande folkundervisning och folkbildning, 1919

Denna bok handlar mest om regelverket runt skolan och inte så mycket om innehållet i
undervisningen. En undervisningsplan ska arbetas fram av skolstyrelsen i samråd med rektor
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och lärare och fastställas av överstyrelsen. Arbetsordningen fastställs av rektor i samråd med
lärare och anslås i varje lärorum.
I skriften förekommer inte kemiämnet som ett eget ämne utan inordnat under naturkunnighet.

Om innehållet i undervisningen kan man läsa:
”Vid undervisningen i naturkunnighet bör innehållet lämpas efter ortens
arbetsliv, så att å en ort, där huvudsakligen hantverk eller industri drives,
innehållet företrädesvis kommer att hämtas från fysikens och kemins områden,
och å en ort, där jordbruket är förhärskande , företrädesvis från biologiens och
geologiens” (sid. 147).

Undervisningen i naturkunnighet skulle alltså anpassas efter ortens arbetsliv. Barn som växte
upp i en jordbruksbygd fick inte den kemiundervisning som barn som bodde i närheten av
industrier!

Integrering mellan ämnena uppmuntras ”så att läroinnehållets olika delar, enligt den samhörighet de
kunna äga, komma att stödja varandra” (sid. 221).

6.2 Undervisningsplaner för Linköpings folk- och fortsättningsskolor, 1930

Här förekommer kemi endast under 5:e läsåret där man under fysikaliska och kemiska
företeelser ska ta upp:

”Kemisk förening och sönderdelning; luftens och vattnets beståndsdelar;
förbränning; järnets förekomst och framställning.”

Undervisningen ska i den utsträckning det är möjligt grundas på försök och ses från
synpunkten av dess betydelse för det praktiska livet.

6.3 Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk, 1936

Här finns undervisningen noggrant beskriven men man betonar att läraren har en frihet då
undervisningen beror av dem som utövar den. Anvisningarna ska därför ses endast som råd
och vägledning. Det centrala i undervisningen är experiment och analys.

Nedan följer en uppräkning av de avsnitt som ska tas upp och i vilken ordningsföljd avsnitten
ska läsas. Efter varje avsnitt följer en sammanfattning av vad avsnitten ska omfatta (sid. 171).

”Oorganisk kemi"
Grundämne, kemisk förening, blandning, oxid, syra, bas och salt och dess inbördes samband.
Någon föreställning om atombegreppet och något övergripande om formler.
Elektrolys av syror, baser och salter i lösning samt begreppet joner.
I naturen förekommande viktiga kemiska processer, åkerjorden och dess gödning, uppkomst
av saltgruvor, kalkstenens bildning och förvittring och de bergartsbildande silikatens vittring.
Järn- glas- och lergodsframställning.

”Mineral och bergarter”
Här tar man upp de mineral och bergarter som har större betydelse i Sverige.
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”Organisk kemi”
Organisk kemi knuten till vardagen.
Kolväten, kolhydrater, fetter och äggviteämnen.
Industrier med anknytning till organisk kemi t. ex. bergoljeindustri m.m.

Om integrering med andra ämnen kan man under allmänna synpunkter för kemi läsa att:

Vid lärokursens detaljerade planläggning bör samarbete äga rum mellan lärarna
i kemi, biologi och fysik med hänsyn till att vissa delar av kemien finna
tillämpning inom biologi och fysik, andra delar återigen utgöra gränsområden,
särskilt mellan fysik och kemi, t.ex. elektrokemi och atomlära (sid. 168) .

När det gäller flickor i undervisningen står det på sidan 11: Om samundervisning
(undervisning av pojkar och flickor samtidigt) är möjlig ”bör skälig hänsyn tagas till flickornas
egenart och intressen, t.ex. vid bestämmandet av för dem avsedda arbetsuppgifter och ämnen för enskilt arbete”.
Vid flickläroverken ”torde även stoffurvalet i vissa ämnen i någon mån kunna anpassas efter de kvinnliga
lärjungarnas läggning”.

Atombegreppet tas upp ganska tidigt man skriver att ”härmed böra lärjungarna erhålla någon
föreställning om atombegreppet” (sid. 171).

6.4 Kemiundervisningen, studieplan för åttonde och nionde skolåren vid pedagogisk
försöksverksamhet i enlighet med beslut av 1950 års riksdag

Kemiundervisningens mål är ”att ge eleverna kunskap om de kemiska grundbegreppen samt om viktiga
kemiska föreningar och reaktioner av grundläggande typ. Den ska dessutom ge inblick i vardagslivets kemi och
förståelse för kemins uppgifter i industri, jordbruk och hushåll” (sid. 1).
Kemiämnet tas upp för årskurserna 8 och 9. Huvudmomenten vilka fastställts av
skolöverstyrelsen beskrivs först kort enligt nedan (sid. 1).

KLASS 8
”Kemiska grundbegrepp: grundämnen, föreningar och blandningar.
Oxidation och reduktion.
Neutralisation: syror, metallhydroxider, ammoniak.
Kemiska formlers innebörd och användning.
Elektrolys, jonbegreppet, enkla jonreaktioner.
De viktigaste organiska ämnesgrupperna.
Kemin i industrins, jordbrukets och hushållets tjänst.”

KLASS 9
”Fortsatt behandling av den oorganiska och organiska kemin.
Praktiska tillämpningar.”

Ovanstående är grundkursen. Överkurser ska sedan anpassas efter eleverna och deras
individuella förutsättningar, lärarna och lokala förhållanden. Överkursen bör väljas i samråd
med eleverna (sid. 2). Studieplanen poängterar att eleverna ska övas i att arbeta självständigt
och i grupp och att undervisningen samverkar med andra ämnen där man skriver:

” Kemistudiet bör i görligaste mån samverka med undervisningen i fysik,
biologi och hemkunskap (kostlära). Undervisningen bör stödja
modersmålsundervisningen genom att ge eleverna övning i muntlig och skriftlig
framställning ”(sid. 2).
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Kemiska tecken formler och atombegreppet bör föras in på ett tidigt stadium. Här anges även
vilka syror, hydroxider, elektrolyser som bör tas upp.
Sedan följer en studieplan som författarna ansvarar för. Där tas lärogången enligt ovan upp
och anvisningar och pedagogiska spörsmål ventileras.

6.5 Undervisningsplaner för Linköpings folkskolor Folkskolans högre avdelning  och
Linköpings fortsättningsskolor, 1951

Har exakt samma innehåll som Undervisningsplaner för Linköpings folk- och
fortsättningsskolor från 1930 se ovan.

6.6 Betänkande med förslag till Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1953

Förslaget är gjort av en kommitté som är tillsatt av Kungliga Skolöverstyrelsen för att
revidera 1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor. Naturkunnighet har delats upp på
ämnesgrenarna biologi med hälsolära, fysik och kemi. Undervisningen ska ha en praktisk
inriktning och anknyta till det dagliga livet. Man uppmanar även till att samverka
naturkunnighetsundervisningen med andra skolämnen (sid. 152).

Avsnitt som tas upp och dess ordningsföljd vilka återfinns under rubriken kursinnehåll.
Sjunde klassen
”Några grundbegrepp och kemiska företeelser; slamning och lösning, blandning,
kemisk förening och sönderdelning, luftens och vattnets beståndsdelar,
förbränning” (sid.149)
Åttonde klassen
”Några vanliga grundämnen.
Oxidation och reduktion.
Syrors och basers allmänna egenskaper.
Elektrolys.
Några viktiga råvaror: trä järn olja. Gödningsmedel.
De vanligaste berg- och jordarterna och deras användning” (sid.150).
Nionde klassen
”Fortsatt behandling av den oorganiska och organiska kemin med praktiska
tillämpningar.
Några kemiska industrier, deras råvaror och produkter: järnframställning, glas-
och lervaruindustri, trämasse- och pappersindustri, textilindustri.
Kemin i jordbrukets och hushållens tjänst” (sid.150).

Under rubriken anmärkningar ger ges ytterligare substans till vad som bör tas upp och man
uppmanar till samverkan med andra ämnen. Här skriver man att eleverna bör få en kort
orientering om den moderna atomteorin vilken inte förekommer i kursinnehållet.

Något om elevsamverkan har jag inte hittat i denna bok. Inte heller några speciella
instruktioner för flickor.
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6.7 Timplaner och huvudmoment vid försöksverksamhet med nioårig enhetsskola,
1955/58

Huvudmoment och ordningsföljd (sid.74):
”Kemiska grundbegrepp, grundämnen, föreningar och blandningar.
Oxidation och reduktion.
Neutralisation, syror, metallhydroxider, ammoniak.
Atombegreppet. Kemiska formlers innebörd och användning.
Elektrolys, jonbegreppet, enkla jonreaktioner.
De viktigaste organiska ämnesgrupperna.
Något om de viktigaste bergartsbildande mineralen.
Viktigare tillämpningar av den oorganiska och den organiska kemin inom bl. a. industri,
jordbruk och hushåll.”

Efter detta följer förslag till fördelning mellan årskurserna 8 och 9 och två alternativkurser
med olika svårighetsgrad.

Integrering med andra ämnen rekommenderas. ”Kemistudiet bör i görligaste mån samverka med
undervisningen i fysik, biologi och hemkunskap (kostlära). Även vid undervisningen i kemi bör man i möjligaste
mån uppmärksamma och utveckla elevernas förmåga att tala, läsa och skriva.” (sid.76 ).

När det gäller elevsamverkan skriver man att ”överkursen bör väljas i samråd med eleverna” (sid. 75).

Man föreslår att atombegreppet tas upp under årskurs 8 och i den mån tiden medgiver bör
eleverna få en orientering om elementarpartiklar och för elever med högre svårighetsgrad
även kännedom om kärnreaktioner .

6.8 Timplaner och huvudmoment vid försöksverksamhet med nioårig enhetsskola,
supplement 5, högstadiet, kemi 1956

I detta styrdokument beskrivs mycket detaljerat vad som kan tas upp i anslutning till
huvudmomenten i kemiämnet och med tonvikt på laborationer. Dokumentet som är ett
supplement innehåller förslag på fördelning av huvudmomenten från ovanstående bok och
vad som kan tas upp i båda alternativkurserna. Här finns också förslag på
demonstrationsexperiment noggrant beskrivna.

Man framhåller att aktiva elever är viktigt för lärandet. ”Principen om elevernas aktiva deltagande i
arbetet bör alltid vara vägledande för läraren” (sid.1). Här anges även att den historiska utvecklingen
inom området ska tas upp i anslutning till de olika momenten i den utsträckning tiden medger.
De inhämtade kunskaperna ska ha anknytning till företeelser i naturen och det praktiska livet.

Atomen bör först presenteras som en ur kemisk synpunkt odelbar partikel och senare i
samband med jonbegreppet beröra dess byggnad något. Den moderna atomteorien kan tas upp
senare i samband med kärnreaktioner.

6.9 Läroplan för grundskolan 1962

Kursplanen anger ramen för det undervisningen skall sysselsätta sig med. I kursplanerna
anges de huvudmoment som ska behandlas (sid. 285). Nedan följer en uppräkning av
huvudmomenten.
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”Grundläggande begrepp, nödvändiga för förståelsen av de kemiska företeelser
och reaktioner som behandlas.
Luften och vattnet.
Bränslen. Eldfarliga och explosiva ämnen. Eldsläckning.
Några viktiga syror, hydroxider och salter jämte dessa ämnens egenskaper och
praktiska betydelse.
Några elektrokemiska företeelser.
Lösningar och lösningsmedel.
Något om jordskorpans sammansättning, bergartsbildande mineral och malmer.
Några betydelsefulla grundämnen, deras egenskaper samt i förekommande fall
framställning och användning.
Överblick över några viktiga organiska ämnesgrupper, vilka är av biologiskt och
praktiskt intresse.
Orientering i praktiska tillämpningar av kemin inom bland annat hushåll,
industri och jordbruk liksom om de kemiska landvinningarnas betydelse för vårt
näringsliv.
Laborationer, Studiebesök.”

Kursplanen innehåller också ett förslag till disposition av studieplan för årskurserna 8 och 9
(sid. 285-286) enligt nedan.

Årskurs 8
”Syre, luftens sammansättning.  Oxidation och oxider, t. ex. magnesiumoxid,
kopparoxid, järnoxid, zinkoxid, koldioxid och svaveldioxid.
Grundämne, blandning, kemisk förening, kemisk reaktion, atom, molekyl.
Vatten som lösningsmedel. Några metallers förhållande till vatten. Vattnets
sammansättning.  Väte.  Viktiga metallhydroxider, i första hand natrium-,
kalium- och kalciumhydroxid.  Begreppet basisk reaktion.
Begreppet sur reaktion, eventuellt i anslutning till vattenlösningar av koldioxid
och svaveldioxid.  Några viktiga syror, såväl oorganiska som organiska, deras
egenskaper och användning.  I samband med saltsyra grundämnet klor.
Metallers, metalloxiders och metallhydroxiders förhållande till syror.
Några viktiga salter och deras praktiska betydelse: klorider, sulfater, nitrater,
karbonater, ammoniumsalter och i samband härmed ammoniak.
Något om jordskorpans sammansättning Hårt och mjukt vatten.
Fasta, flytande och gasformiga bränslen.  Eldfarliga och explosiva ämnen och
deras handhavande.  Eldsläckning.
Några enkla, praktiskt viktiga kolföreningar; lösningsmedel.
Fetter, kolhydrater, äggviteämnen, något om deras förekomst och betydelse.
Några i vardagslivet vanliga material, ex. metaller, glas, porslin, plaster,
textilfibrer.”

Årskurs 9
”Repetition av kemiska grundbegrepp, grundämne, kemisk förening och kemisk
reaktion samt repetition och fördjupad behandling av ämnesgrupperna oxider,
syror, hydroxider och salter. I samband härmed vidgad behandling och
användning av kemiska formler.
Elektrolys, jonbegreppet, jonreaktioner.
Praktiska och tekniska tillämpningar inom oorganisk kemi.
Den organiska kemins grunder med enkla strukturformler: kolväten, alkoholen,
syror, estrar, fettämnen, kolhydrater och äggviteämnen.
Praktiska tillämpningar inom organisk kemi.”

När det gäller arbetsformer skriver man att ”Experiment och materialundersökningar, exkursioner och
studiebesök bör inta en central plats i undervisningen” (sid. 217)

Samverkan/integrering med andra ämnen bör ske med bl. a. fysik, biologi, geografi,
matematik, svenska, hemkunskap och specialämnen med mekanisk-teknisk inriktning.
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Den elevsamverkan som uppmanas till är att överkursuppgifterna bestäms i samråd med
eleverna och att eleverna ska övas i att självständigt skaffa sig kunskap.

Här skriver man att ”såväl grundkurs som överkursuppgifter läggs till rätta även med hänsyn till flickornas
föreställningsvärld, och att de kvinnliga eleverna också i övrigt, t. ex. genom lämpliga laborationer och
övningsexempel, intresseras för studier inom dessa ämnesområden” (sid. 216)

Atomens byggnad tas upp i fysikämnet i årskurs 9.

6.10 Läroplan för grundskolan  Lgr 69

Undervisning i kemi ska ge eleverna ”en orientering om ämnenas uppbyggnad och
reaktioner” och ”en inblick i hur kunskapen härom kan användas”.  Kunskap betonas här inte
så hårt, man skriver om ”orientering”. Undervisningen ska i huvudsak ske genom experiment
som eleven ska utföra. Eleven ska stå i centrum undervisningen ska ha en inriktning mot
framtiden. Här kan man läsa att det är ”angelägnare än förut, att en elementär naturvetenskaplig

orientering kommer samtliga elever till del” (sid. 12).

Kemiundervisningen ska utgå från ett antal huvudmoment enligt nedan. Dessa anges i
kursplaner (sid. 195).

”Materiens beståndsdelar och uppbyggnad.
Kemiska reaktioner.
Kemisk energi.
Ämnen och enkla kemiska processer av teknisk och biologisk betydelse.
Studiebesök.
Experimentellt arbete med utnyttjande av olika slag av studie- och arbetsmaterial.”

Efter huvudmomenten följer anvisningar och kommentarer som mer detaljerat beskriver hur
man kan gå tillväga.

Kemiämnet tillhör orienteringsämnena (sid.170). Under beskrivningen av kemiämnet
föreslårs en samverkan med biologi vid ”behandlingen av den kemiska energin och energiomsättningen
vid kemiska reaktioner” (sid. 196).

Elevsamverkan tas här upp på några ställen. Man skriver. ”Läraren bör i samverkan med skolledning,
andra lärare och eleverna utforma sin undervisning så, att den med det arbetssätt, som är bäst för honom själv
och eleverna, leder till åsyftat resultat” (sid. 16). Man skriver också om en elevcentrerad syn och att
eleverna bör vara delaktiga i planeringen.

Om hur atomstrukturen ska tas upp anges inte i detalj. Begreppen atom och jon har en central
roll och de kan konkretiseras med modeller.

6.11 Läroplan för grundskolan  Lgr 80

Ur allmän del

Kemiämnet är integrerat i Orienteringsämnen och där i Naturorienterande ämnen.
Under målen står det att ”undervisningen ska ge eleverna en orientering om ämnens
uppbyggnad och reaktioner” (sid. 115).
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När det gäller arbetssätt säger man här att eleverna skall ”lära sig att använda ett
experimentellt arbetssätt” och att ”laborationer, fältstudier och praktiskt arbete skall prägla
undervisningen” (sid. 115).

Stoffet delas in i huvudmoment där ämnena integreras. Huvudmomenten är Människan,
Naturen och människan och Människans verksamhet (sid. 116-119).
Här anges inte i detalj vad som ska tas upp. Nedan följer en sammanställning av de delar som
är aktuella när det gäller kemi.

”Människan
Födans kemiska sammansättning och dess näringsvärde.
Läkemedel, lösningsmedel, alkohol, narkotika och tobak.

Naturen och människan
Praktiska försök som visar skillnader mellan grundämnen, kemiska föreningar, blandningar och
lösningar. Studier av modeller som klargör atom och molekylbegreppet.
Undersökningar av ämnens egenskaper och reaktioner.
Fotosyntesen.
Människans påverkan av och ansvar för naturmiljön och hur kunskap och naturmiljön kan
användas i samhällsarbete, bl.a. miljökontroll och planering med hänsyn till ekologin.

Människans verksamhet.
Några vanliga industrier som berör t ex skogen och dess produkter. Jordbruk och livsmedel.
Stålframställning, petroleum och plast.
Arbetsplatser och arbetsmiljöfrågor.
Hur en vara utvecklas från idé till färdig produkt.
Tolka , bearbeta och göra enkla ritningar, tabeller och diagram.
Följa bruksanvisningar och förstå innehållsdeklarationer.
Materiallära med inriktning mot vanliga ämnen, t ex kemikalier i hemmen, plast, järn.
Olika yrken där kunskap i kemi är betydelsefullt.”

Stor vikt läggs vid elevsamverkan. Utifrån de stoff som målen och kursplanerna anger ska
läraren och eleverna gemensamt avgöra hur lång tid de vill ägna åt de olika momenten. I
vilken ordning de tas upp, vilka metoder som ska användas och vilka läromedel som kan
användas. Läraren och eleverna ska gemensamt i planeringen ange vilka insikter och
färdigheter man vill uppnå (sid. 29).

Under rubriken Naturen och människan tar man upp atommodellen genom studier av
modeller som klargör atom och molekylbegreppet.

Ur kommentarmaterial

I Miljölära integreras kemin med andra ämnen. Här finner man bl.a. miljömätningar av hur
vatten, jord och luft förändras kemiskt, korrosion, metaller på drift, miljöfarliga batterier, mm.
Här finns exempel på skolor som gör kontinuerliga mätningar och kartlägger närområdet. Ett
samarbete med samhället t ex miljövårdande myndigheter ger stimulans till fortsatt arbete.
Eleverna kan utgöra en resurs för praktiskt miljövårdsarbete vilket ger meningsfullhet i
arbetet.

Fältstudier i undervisningen tar upp jord, luft, luftföroreningar, vatten, regn, järnoxid mm.
Här påpekar man att det går att ”bedriva avancerade studier utifrån de mest vardagliga och nära ting” (sid
16). Detta kan göras på skolgården, i närmiljön eller på lägerskolor. Även här påpekas att de
resultat som eleverna får är ”av vitalt intresse också för lokala planeringsmyndigheter, för politiker,

organisationer, föräldrar och förvaltningar” (sid. 11).
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Om undervisningen i orienteringsämnen tar i första hand upp ”vad som bör prioriteras i
undervisningen, vilka kvaliteter som bör prägla den och hur den kan bedrivas och utvärderas ” (sid 7).
Undervisningen ska spegla omvärlden och miljöfrågor ges stor vikt.
Exempel ges på hur undervisningen kan utformas med betoning på hur det kan göras inte
vilket stoff som ska tas upp.
Man nämner dock Energibegreppet, gasbegreppet och massans bevarande.

6.12 1994 års Läroplan för det Obligatoriska Skolväsendet, Lpo 94

Kursplaner för grundskolan

Momenten som ska behandlas finns i de mål som satts upp. Det finns två sorters mål. Mål att
sträva mot och mål som eleverna skall ha uppnått (sid. 14-15). Uppnåendemålen är uppdelade
på det som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte respektive nionde skolåret. Under
rubriken ”ämnets uppbyggnad och karaktär” (sid. 14) ges en kortfattad beskrivning av ämnet och
här förekommer också moment som anses viktigt att ta upp t.ex. miljövård. Målen är följande:

Mål att sträva mot

”Utöver tidigare angivna gemensamma mål skall skolan i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven
• får kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av betydelse för

vardagslivet,
• utvecklar kunskap om omvandlingar, faser och fasövergångar vid kemiska reaktioner,
• utvecklar kunskap om atomteorin som förklaringsmodell för kemiska processer utifrån iakttagelser och

tolkningar av experiment och inblick i äldre tiders kemiska tänkande och kunnande,
• kan genomföra experiment och överföra resultat, iakttagelser, tolkningar och slutsatser

till vardagen utanför klassrummet och tvärtom,
• utvecklar förståelse för materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning samt effekterna

av människans ingrepp i dessa förlopp.”

Mål som eleverna skall ha uppnått
i slutet av det femte skolåret

”Eleven skall
• kunna beskriva, jämföra, sortera och ordna ämnen efter egenskaper,
• ha kunskap om begreppen fast, flytande, gasformig samt kokning, avdunstning, kondensering, och

stelning,
• veta hur riskabla eller farliga kemikalier i hemmiljön skall hanteras och hur de är märkta,
• ha erfarenhet av några olika slags blandningar och lösningar,
• känna till några faktorer som leder till  att material bryts ned och veta hur man kan förhindra detta.”
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Mål som eleverna skall ha uppnått
i slutet av det nionde skolåret

”Eleven skall
• kunna genomföra och tolka enkla kemiska undersökningar och experiment,
• känna till några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av betydelse för

vardagslivet,
• känna till de viktigaste kretsloppen i naturen samt kunna beskriva några spridningsprocesser för materia

i luft, vatten och mark,
• känna till viktiga egenskaper hos och kunna beskriva vattnets roll som lösningsmedel och som

transportmedel i mark och växter,
• känna till egenskaper hos luft och dess betydelse för kemiska processer såsom förbränning,
• känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och brandfarliga ämnen.”

Någon integrering med andra ämnen tas inte direkt upp i kursplanerna. Man tar upp biologi,
fysik och kemi under samma rubrik och skriver om kunskaper i naturvetenskap. Kursplanerna
lämnar dock stort utrymme till läraren att välja arbetsmetod. Under rektorns ansvar står det att
denne ska samordna undervisningen i olika ämnen så att eleverna får möjlighet att uppfatta
större kunskapsområden som en helhet.

När det gäller elevsamverkan tar man här upp elevens ansvar och inflytande. Eleverna ska
kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga. Skolan ska sträva mot att eleven tar ett personligt
ansvar för sina studier och successivt utöva ett större inflytande över sin utbildning.

Flickor nämns inte separat i läroplanen. När det gäller naturkunskaperna (där kemi ingår) står
det att ”en huvuduppgift för skolan är att hos både flickor och pojkar skapa intresse för naturvetenskaperna och
visa hur de utgör en del av kulturarvet” (sid. 7). Flickorna särbehandlas inte, undervisningen ska
anpassas till båda könen.

7. LITTERATURSTUDIE ÖVER LÄROMEDEL

I enkätundersökningen frågade jag vilka läromedel som användes och fick på detta sätt fram
fem läromedel. För att få en uppfattning om skillnader och likheter mellan dessa gjorde jag en
jämförande studie över innehållet. Jag var intresserad av vilka avsnitt som tas upp och i vilken
ordning de tas upp. Där numrering av kapitel saknas har jag numrerat själv.

Läromedlen som användes var:
• Kemi Lpo, Tefy (8 stycken)
• Kemi Spektrum, Liber Utbildning (6 stycken)
• Gleerups NO Kemi, Gleerups Förlag ( 3 stycken)
• Puls Kemi, Bokförlaget Natur och Kultur (2 stycken)
• Kemiboken Lpo 94, Liber Utbildning (1 stycken)

I tabell nr 3 nedan har jag utgått från det mest använda läromedlet, Tefy:s, och jämför sedan
de andra läromedlen med detta. Tabellen visar att samma avsnitt tas upp i alla läroböckerna.
När det gäller ordningen på det som tas upp är det däremot stora variationer. Samtliga böcker
börjar med att beskriva vad kemi är och något om ämnena omkring oss. När det gäller
kemiska reaktioner varierar det mycket när detta tas upp. Några läromedel går direkt in på
detta medan andra väljer att fortsätta med luft, vatten och marken efter introduktionen.
Avsnittet om miljökemi ligger på slutet i alla böcker.



25

Atomens byggnad tas upp vid olika tillfällen i de undersökta läroböckerna. Kemi Lpo, (Tefy)
tar upp atomens byggnad i början av första boken medan de andra läromedlen tar upp det
senare. Puls Kemi väntar längst och de väntar till kapitel 9 (av 11) innan atomens byggnad tas
upp.

Till läroböckerna brukar det finnas någon typ av laborationshäfte. I den här studien har jag
inte studerat några laborationshäften.

Tabell 3. En jämförelse över fem läromedel med avseende på vilka avsnitt som behandlas och
när de behandlas.

Avsnitt Kemi Lpo
Tefy

Kemi Spektrum
Liber Utbildning

Gleerups
NO Kemi
Gleerups Förlag

Puls Kemi
Bokförlaget Natur
och Kultur

Kemiboken
Lpo 94
Liber Utbildning

Ämnen omkring oss Bok 1:1 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 7, 8 1 1
Kemiska reaktioner Bok 1:2 8 10 2 10
Syror och baser Bok 1:3 7 9, 14 6 3, 4, 5
Salter Bok 1:4 8 14 6 6
Kolföreningar Bok 2:1 9 11 7 7
Alkoholer-Syror-
Estrar

Bok 2:2 10 10 7 8

Vardagens kemi Bok 2:3 11, 18 15 11 9, 12,
Några viktiga material Bok 2:4 14 17 10 11
Eld och brand Bok 3:1 11, 16 11 8 7
Kemiska bindningar Bok 3:2 6, 10, 15 13 9 10
Elektrokemi Bok 3:3 17 16 10 11
Från malm till metall Bok 3:4 13 6, 17 10 14
Vår livsmiljö (luft,
vatten, marken)

Bok 3:5 4, 12 4, 5, 6 3, 4, 5 2, 12

Kemin i miljöns tjänst Bok 3:5 Ingår i många
kapitel

12 11 13

Analys och
beräkningar

Bok 3:6 -- -- 11 10

När tas atomens
byggnad upp?

Ingår i Bok
1:2 :kemiska
reaktioner

Ingår i kap. 6:
Atomen har delar

Ingår i kap. 6 och
13: Allting består
av atomer
Atomen och
periodiska
systemet

Ingår i kap. 9:
Atomen i närbild

Ingår i kap. 4 och
10: Atomer och
joner, Kemiska
reaktioner
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I tabell 4 nedan har jag jämfört innehållet i en lärobok (den vanligast förekommande
läroboken i undersökningen) med målen i Lpo 94. Jag har satt läromedlets rubriker mot mål
som anges i kursplanen.

Tabell 4. Jämförelse mellan den vanligast förekommande läroboken och Lpo 94.
Avsnitt
Kemi Lpo
Tefy

Lpo 94

Mål som ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret och mål att sträva mot
Ämnen omkring oss Kunna beskriva, jämföra, sortera och ordna ämnen efter egenskaper.

Känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och brandfarliga ämnen.
Ha kunskap om begreppen fast, flytande, gasformig samt kokning, avdunstning,
kondensering, och stelning.
Ha erfarenhet av några olika slags blandningar och lösningar.

Kemiska reaktioner
(med atomens
byggnad)

Kunna genomföra och tolka enkla kemiska undersökningar och experiment.
Utveckla kunskap om omvandlingar, faser och fasövergångar vid kemiska reaktioner.
Utveckla kunskap om atomteorin som förklaringsmodell för kemiska processer utifrån
iakttagelser och tolkningar av experiment och inblick i äldre tiders kemiska tänkande och
kunnande.

Syror och baser Ha erfarenhet av några olika slags blandningar och lösningar.
Salter Ha erfarenhet av några olika slags blandningar och lösningar.
Kolföreningar Känna till några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av

betydelse för vardagslivet.
Alkoholer-Syror-
Estrar

Känna till några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av
betydelse för vardagslivet.

Vardagens kemi Veta hur riskabla eller farliga kemikalier i hemmiljön skall hanteras och hur de är märkta.
Känna till några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av
betydelse för vardagslivet.
Kunna genomföra experiment och överföra resultat, iakttagelser, tolkningar och slutsatser
till vardagen utanför klassrummet och tvärtom.

Några viktiga material Känna till några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av
betydelse för vardagslivet.
Känna till några faktorer som leder till  att material bryts ned och veta hur man kan
förhindra detta.

Eld och brand Känna till egenskaper hos luft och dess betydelse för kemiska processer såsom
förbränning.

Kemiska bindningar Känna till några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av
betydelse för vardagslivet.

Elektrokemi Känna till några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av
betydelse för vardagslivet.

Från malm till metall Känna till några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av
betydelse för vardagslivet.

Vår livsmiljö (luft,
vatten, marken)

Känna till de viktigaste kretsloppen i naturen samt kunna beskriva några
spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
Känna till viktiga egenskaper hos och kunna beskriva vattnets roll som lösningsmedel och
som transportmedel i mark och växter.

Kemin i miljöns tjänst Utveckla förståelse för materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning
samt effekterna av människans ingrepp i dessa förlopp.

Analys och
beräkningar

Kunna genomföra och tolka enkla kemiska undersökningar och experiment.
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8. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Svarsfrekvensen på enkäten var enligt min mening låg. Totalt har jag skickat 47 enkäter och
fått 15 svar som jag kunnat bearbeta. Att jag inte fått in flera svar kan bero på att det var en
ganska stor och omfattande enkät trots att jag tog bort ett antal frågor som varit med från
början. Första utskicket gjordes under vårterminens senare hälft vilket gav 9 svar av 37
utskickade. Det andra gjordes i början av höstterminen och gav 6 svar av 10 utskickade.
En orsak till den låga svarsfrekvensen på vårterminen kan vara att lärarna har mindre tid att
besvara enkäter under vårterminens senare del på grund av ansamling av prov, betygsättning,
avslutning m.m. Enkäterna skickades med post till skolorna. Förmodligen hade
svarsfrekvensen blivit högre om jag lämnat över dem personligen, men till det fanns ingen tid.

8.1 Kemi i årskurs 4-6

Från början var undersökningen tänkt att omfatta kemiundervisningen under årskurserna 4-9
men inga lärare från årskurserna 4-6 svarade på enkäten. Anledningen till detta kan man
fundera över. En orsak kan vara att det förekommer så lite kemi i dessa årskurser att lärarna
inte tycker att det är något att skriva om. En annan orsak kan vara att man trots att det finns
mål som eleverna ska ha uppnått till slutet av årskurs 5 inte arbetar med kemi eller gör det i
mycket liten utsträckning. Lärarna i årskurserna 7 till 9 som svarade på enkäten har i alla fall
den uppfattningen och det överensstämmer med mina egna erfarenheter från praktiken och
mina egna barns skolgång. Vad lärare i de lägre årskurserna tycker om detta vet jag inte då jag
inte fått några svar från dem.

Det finns enkätsvar som antyder att kemiundervisningen är sparsamt förekommande i årskurs
4-6. Här följer några citat. ”Nej kemi förekommer knappast i år 4-6” ”De läser ingen kemi i 6:an och
tidigare oavsett vad de säger.” ”Vi har stora problem med att förkunskaperna i kemi varierar beroende på vilken
skola eleverna i åk 7 kommer ifrån.” ”De flesta elever har inte heller haft kemi i år 4-6 så det finns inget att
förbereda”.

Elva lärare svarade att ingen planering mellan årskurs 4-6 och årskurs 7-9 förekommer. En
lärare skrev ”nej kemi förekommer knappast i år 4-6”. Detta trots att det i Lpo 94 finns mål som
eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. En lärare svarade att: ”skolan är liten
lärarna pratar mycket med varandra”.

Ett annat tecken på att förkunskaperna saknas är att det bland enkätsvaren finns en lärare som
under årskurs 7 tar upp avsnitt som lösning– blandning vilket hör till de mål som skall ha
uppnåtts i årskurs 5. Bristen på läromedel och laborationsmaterial kan även vara en orsak.
Skolan idag har dålig ekonomi. Att tillverka eget material är tidskrävande påpekar ett par
lärare i enkätsvaren.

Vilka moment ska då behandlas inom kemiämnet i årskurs 4 till årskurs 6? Läroplanen, Lpo
94 är tydlig med avseende på målen och att moment som anknyter till kemi ska behandlas
under årskurserna 4 och 5 råder ingen tvekan om. Enligt Skolverkets Kursplaner ska eleverna
ha uppnått följande mål i slutet av det femte skolåret.
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”Eleven skall
• kunna beskriva, jämföra, sortera och ordna ämnen efter egenskaper,
• ha kunskap om begreppen fast, flytande, gasformigt samt kokning, avdunstning,

kondensering och stelning,
• veta hur riskabla eller farliga kemikalier i hemmiljön ska hanteras och hur de är

märkta,
• ha erfarenhet av några olika slags blandningar och lösningar,
• känna till några faktorer som leder till att material bryts ned och veta hur man kan

förhindra detta.”

Innan jag bestämde mig för att låta denna del av studien utgå läste jag bl.a. Sigvard
Lillieborgs Kemi För lärare, åk 1-7 utgiven på HLS Förlag. Här finns många beskrivningar
på experiment som behandlar aggregationstillstånd, lösningar, blandningar m.m. Boken är en
bra handledning för läraren och innehåller även utrustningslista och metodiska anvisningar.
Även om det inte finns mycket litteratur som passar till lägre årskurser saknas det inte.

8.2 Om undervisningsavsnitten i kemi i årskurserna 7 till 9

Undersökningen visar att det inte finns någon generell mall för vad som tas upp och i vilken
ordning det görs. De flesta skolorna i undersökningen tycker att den ordning som just de
använder är den bästa. Avsnitten bygger på varandra och kommer i en logisk ordning menar
man. Flera angav att den ordning som anges för årskurs 7 och årskurs 8 är logisk och
grundläggande men för årskurs 9 kan avsnitten kastas om. Studerar man avsnittens ordning
framgår det att majoriteten startar med ”Ämnen omkring oss”. ”Syror, baser och salter”
behandlas före organisk kemi och mera teoretisk kemi kommer i slutet. Jag hade väntat mig
att flera skolor skulle ta upp miljövård. I undersökningen svarade endast tre skolor med
miljövård som ett eget avsnitt. Det är anmärkningsvärt då kursplanerna genomsyras av ett
miljötänkande. Förhoppningsvis tas detta upp under avsnittet om vår livsmiljö. Det är i
årskurs 9 det skiljer mest med avseende på i vilken ordning avsnitten behandlas. Några lärare
angav att eleverna fick välja vad de ville jobba med i årskurs 9 som en förberedelse inför
gymnasiet för de elever som väljer naturvetenskaplig inriktning. I undersökningen arbetade
endast en skola integrerat med tema i NO medan de övriga fjorton hade kemi som ett eget
ämne. En sammanställning över ordningen på de vanligast förekommande avsnitten ger
följande:

• Introduktion till kemin, Säkerhetsföreskrifter
• Ämnena omkring oss / Materia
• Kemiska reaktioner
• Luft och vatten
• Syror, Baser, Salter
• Organisk kemi / Kolföreningarnas kemi
• Vardagens kemi
• Några viktiga material
• Periodiska systemet / Kemiska bindningar
• Elektrokemi
• Från malm till metall / Metaller
• Eld och brand
• Vår livsmiljö / Miljökemi
• Analys / Beräkningar
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Detta överensstämmer i stort sett med den ordning i vilken det vanligast förekommande
läromedlet tar upp avsnitten. Det visar att man i stort sett följer läroboken vilket även någon
lärare angav som orsak till arbetsordningen. Av de femton som fyllt i enkäten har fem svarat
med avsnitt som verkar tagna direkt ur ett läromedel. I samtliga fem fallen användes det
vanligast förekommande läromedlet som är Kemi Lpo av Tefy. Läroboken anses av
majoriteten av lärarna vara ett bra stöd för eleverna.

De avsnitt som de flesta lärare kunde tänka sig att flytta på var ”eld och brand” och ”från
malm till metall”. Det kan bero på att det är avsnitt som det är lättare att avgränsa från de
andra.

Jag frågade om det fanns några speciella avsnitt/moment som anses som extra roliga. Här
besvarades frågan med många olika förslag. Laborationer och helst lite spektakulära sådana är
roligt. En lärare svarade.  ”Atom och kärnfysik, otroligt men sant. Jag påverkar nog eleverna för de brukar

också tycka att det är roligt”. Detta är ett uttryck för något viktigt. Tycker man själv att det är
roligt smittar det av sig. Detta stämmer även med mina egna erfarenheter både som elev och
lärare.

8.3 Om ämnets kontinuitet

Här ville jag veta om det fanns någon arbetsordning, någon speciell uppbyggnad av
kemiämnet som följdes under årskurserna 4 till 9.

När det gäller samplanering svarade majoriteten att ingen samplanering sker. En lärare skrev
”nej kemi förekommer knappast i år 4-6”. Detta trots att det i Lpo 94 finns mål som eleverna skall
ha uppnått i slutet av det femte skolåret! Detta skulle kunna vara ett ämne för ett
examensarbete. Varför läser man så lite kemi i årskurserna 4-9 och varför är samplaneringen
mellan årskurs 6 och årskurs 7 så gott som obefintlig?

En orsak till att kemiämnet inte tas upp vid övergång från årskurs 6 till årskurs 9 kan vara att
man koncentrerar sig på basämnena, matematik, svenska och engelska. Den enda som angav
att någon samplanering sker skrev att de har stora problem med att förkunskaperna i kemi
varierar beroende på vilken skola eleverna i åk 7 kommer ifrån. Man har därför startat
samrådsgrupp som skall försöka hjälpa till med kursplaner i kemi främst för årskurs 4-9. Här
menar läraren antagligen lokala kursplaner/arbetsplaner.

För årskurserna 7-9 kommer momenten i en väl definierad ordning. De kunskaper som behövs
för att förstå ett avsnitt har man fått i tidigare avsnitt. De flesta avsnitten bygger alltså på
varandra och detta ligger till grund för ordningsföljden.

8.4 Om ämnesintegrering

När det gäller ämnesintegrering visar det sig att en skola av de femton jag undersökte i
studien arbetar integrerat med NO. Övriga fjorton har kemi som ett separat ämne. Av dessa
fjorton har sex uppgivit att kemiämnet inte är integrerat med andra skolämnen. Av de övriga
åtta skolorna är kemiämnet integrerat med ett eller flera ämnen. Alla skolämnen förekommer
bland de ämnen som samverkar med kemiämnet och här finns en rik flora med många
intressanta förslag på teman/ämnesintegrering.
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Majoriteten av lärarna tycker att ämnesintegrering leder till mer arbete för läraren. Om detta
skulle bero på mera kontakter med andra lärare eller mera arbete för den enskilde läraren eller
bådadera är svårt att utläsa ur enkäten. Något som förvånar mig är att många lärare tror att
duktiga elever gynnas och svaga elever missgynnas av ämnesintegrering. Trots detta tror de
flesta lärarna att skolledningen är intresserad av ämnesintegrering. Varför skulle
skolledningen vara intresserad av ämnesintegrering om svaga elever missgynnas?
När det gäller ämnesintegrering har jag gjort en jämförelse mellan lärare som arbetat i skolan
många år och de som har färre år. Den visar att de lärare som arbetat kortast tid var något
mera intresserade av ämnesintegrering. När det gäller åsikten om vilka elever som gynnas går
det inte att se någon skillnad i svar mellan lärare med många eller få antal år i yrket.
Resultatet hade kanske varit annorlunda om jag hade haft med flera lärare med färre antal år i
yrket. I undersökningen deltog bara två lärare som varit yrkesverksamma mindre än 10 år. En
med 9- och en med 3,5-års yrkeserfarenhet.

En lärare svarade att många elever behöver kontinuerlig hjälp för att uppnå målen för
godkänt. Arbetar man med varje NO-ämne separat i block dröjer det så länge efter avslutat
ämnesområde innan man träffar eleverna igen. Därför arbetar man integrerat med alla NO-
ämnen samtidigt bl.a. för att det är lättare att stödja svaga elever. Detta är anmärkningsvärt då
de flesta lärare angav att ämnesintegrering inte gynnar svaga elever.

Att ämnesintegrering gynnar arbete i arbetslag var de flesta ense om även om två lärare hade
en annan uppfattning. En lärare har svarat att ämnesintegrering hindras av att personkemin
inte stämmer. Många skolor har nyligen infört arbetslag eller ändrat sammansättningen av
arbetslagen. Det tar tid innan de nya organisationerna fungerar och detta kan ha påverkat
enkätsvaren.

När det gäller betygsättning är flertalet av den åsikten att ämnesintegrering försvårar
betygsättningen. De flesta lärare som svarat på enkäten har arbetet i många år och är troligen
ämneslärare och har därför inte utbildning i alla NO ämnen. Att integrera med andra ämnen
känns då främmande och ger naturligtvis merarbete antingen man ska undervisa själv eller
samarbeta med andra lärare. Hade urvalet bestått av lärare med kortare anställningstider och
en annan bakgrund hade det antagligen sett annorlunda ut. Lärare med 3,5 års yrkeserfarenhet
arbetade ämnesintegrerat och var mycket positiv till detta.

Att schematekniska problem och lokalproblem utgör ett stort hinder för ämnesintegrering är
de flesta lärare i undersökningen ense om.

8.5 Om läromedel

8.5.1 Skolornas användning av läromedel

Av de femton som svarat på enkäten undervisade endast en utan lärobok. Läraren anger att
orsaken är brist på pengar och att undervisningen bygger på laborationer. Alla lärare är ense
om att det är bra med ett läromedel, i detta fall kursbok. Att både lärare och elever gör eget
undervisningsmaterial anses av flera ta för mycket tid. Jag har träffat på lärare som under sin
första tid som lärare lagt ned mycket tid på att göra eget undervisningsmaterial för att sedan
upptäcka att det redan fanns samma sak i läromedlen. Läser man kemi i block får kemiämnet
ca sex veckor per termin och det är inte så lång tid med tanke på hur mycket som bör hinnas
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med på den tiden. Håller man sig för strikt till kursboken kan det å andra sidan bli svårt för
eleverna att se kopplingen till vardagen. En bra blandning av arbete med kursbok och annat
material är att föredra. Det framgår även av enkäten att det är så många gör. Flera
lärare/skolor hade inte bara en lärobok utan använde flera böcker som eleverna kunde välja
mellan.  Många av lärarna i undersökningen har en egen ordning och egna rubriker på
avsnitten som tas upp, och många anger att läroboken används som ett stöd för eleven.

8.5.2 Litteraturstudie av läromedel

En jämförelse mellan de olika läromedlen visar att i stort sett samma arbetsområden tas upp
men under olika rubriker. När det gäller i vilken ordning olika områden tas upp finns det
variationer. Ett exempel är kemiska reaktioner där det varierar mycket när detta moment tas
upp. Några läromedel går direkt in på kemiska reaktioner efter introduktionen medan andra
lägger det senare i kursen. Ett annat exempel är ”eld och brand” där en del böcker tar upp det i
samband med annan förbränning d.v.s. även näringsämnens förbränning.

Miljöavsnitten är också ett område som tas upp vid olika tillfällen. I ett läromedel finns
miljökemin i de flesta kapitlen. Jag har under denna studie ställt mig frågan: varför ligger
miljökemi ofta så sent bland avsnitten? Är det för att eleverna behöver förkunskaperna för att
förstå? Eller är det för att det inte funnits med så länge och därför hamnar på slutet?

Atomteorin / atomens byggnad, vilket jag tycker är viktigt att förstå som underlag för
förklaringsmodeller, tas upp vid olika tillfällen i de läroböcker som jag analyserat. Kemi Lpo,
(Tefy) tar upp atomens byggnad i början av första boken medan de andra läromedlen tar upp
det senare. Puls Kemi väntar ända till kapitel 9 (av 11) innan atomens byggnad tas upp. Jag
vet att man även går igenom atomteorin på fysiken och därför kanske inte lägger så stor vikt
vid detta på kemin. När det gäller atomens byggnad borde det vara naturligt att integrera med
fysikämnet och behandla atomens kärna och skal samtidigt.

Jag gjorde en jämförelse mellan det mest frekventa läromedlet i undersökningen och målen i
Lpo 94, se tabell 10 sidan 24. Där satte jag läromedlets rubriker mot mål som anges i
kursplanen. Jämförelsen visar att alla avsnitt som tas upp i läromedlet uppfyller de mål som är
uppsatta i Lpo 94. Målen är satta med en frihet för läraren att välja väg till målen vilket gör att
det finns många vägar att välja.

8.6 Om läroplaner

8.6.1 Läroplaner i enkätstudien

Av elva som svarade på enkäten tyckte sex att undervisningen innehållsmässigt inte påverkats
av läroplansskifte. Av enkäten framgår inte om undervisningen redan var anpassad eller om
man struntade i den nya läroplanen. En lärare svarade ”att hela tiden formulera om styrdokumenten är
tröttsamt ”. Han menar troligen att det är tröttsamt att skriva lokala kursplaner/arbetsplaner och
betygskriterier. Styrdokumenten är de läroplaner som skolverket ger ut. I debatten kring
lärarnas arbetsbörda påtalas det ofta att lärarna pålagts mycket andra uppgifter förutom att
undervisa. Det här kan vara ett uttryck för detta. Endast fyra lärare tyckte att undervisningen
ändrats vid läroplansskifte vilket är anmärkningsvärt. När det gället undervisningsmetoderna
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är det däremot nio av tolv som tycker att läroplansskifte påverkat detta. Det kan tolkas som att
läroplansskifte påverkar arbetssätt men inte innehållet.

På frågan om på vilket sätt har Lpo 94:s kursplaner påverkat arbetet med att välja innehåll,
planera och lägga upp lektionerna svarade nio av elva med något som påverkat dem. Eleverna
får större ansvar och undervisningen är mera styrd är några av kommentarerna. Man blir
tvungen att göra lokala kursplaner och betygskriterier för de olika betygsstegen.

Jag hade i enkäten en önskan om att få en kopia på eventuella kursplaner och betygskriterier
för kemiämnet. Jag menade då lokala kursplaner/arbetsplaner och betygskriterier. Ingen
skickade med några planer och en svarade att de håller på att omarbetas. Frågan kan ha
missuppfattats men jag tror att lärarna på grund av tidsbrist ännu inte tagit itu med att skriva
färdigt de lokala planerna.

8.6.2 Läroplaner i litteraturstudien

I min litteraturstudie över undervisningsplaner, läroplaner och kursplaner från 1919 och
framåt tittade jag främst på vad som skulle tas upp i kemiundervisningen. I folkskolestadgan
från 1919 finns ingen förteckning över områden utan lärare, rektor och skolstyrelsen ska
arbeta fram en plan och den ska anpassas efter ortens arbetsliv. En undervisningsplan för
Linköpings folk- och fortsättningsskolor från 1930 tar inte heller upp någon omfattande
kemiundervisning och även här är det praktiska livet som ska ses som grund för det lilla som
tas upp. En utgåva som senare kommer ut 1951 har precis samma innehåll som den från 1930.
Jag tycker att det är anmärkningsvärt att undervisningsplanen inte ändrats på 21 år!

I metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk från 1936
hittade jag den första stora förteckningen över avsnitt som bör tas upp. Den är inte tvingande
utan rådgivande. Experiment och analys spelar en central roll. I studieplan för åttonde och
nionde skolåren vid pedagogisk försöksverksamhet i enlighet med beslut av 1950 års riksdag
finns avsnitt som ska behandlas. Dessa är fastställda av skolstyrelsen. Även här påpekas att
undervisningen ska knytas till vardagslivets kemi. Vid försöksverksamheten med nioårig
enhetsskola ges 1956 ut timplaner och fastlagda huvudmoment. Man ger även ut supplement
med förslag på lektionsupplägg och noggranna beskrivningar av experiment. Även här
påpekas att elevaktivitet och koppling till vardagen är viktig. Läroplanen för grundskolan som
utkom 1962 är mycket detaljerad över vilka huvudmoment som ska behandlas och innehåller
ett detaljerat dispositionsförslag för vad som ska tas upp under årskurs 8 respektive 9. Här
finns kopplingen till vardagen och den praktiska aspekten inlagd i förslagen. Friheten för
lärarna att påverka innehållet är inte stor.

I läroplanen för grundskolan från 1969, Lgr 69, betonar man inte kunskaper som man gjort
under tidigare planer utan använder ordet orientering istället. Huvudmomenten är inte så
många men det finns anvisningar som mer detaljerat beskriver hur man kan göra. Kemiämnet
är nu en del av orienteringsämnena. Man skriver om en elevcentrerad syn och att eleverna bör
vara delaktiga i planeringen. I nästa läroplan för grundskolan, Lgr 80, är kemiämnet integrerat
i orienteringsämnen och där under rubriken naturorienterande ämnen. Även här ska eleverna
ges en orientering. När det gäller arbetssätt är det experiment, laborationer, fältstudier och
praktiskt arbete som skall prägla undervisningen. Stoffet delas in i endast tre huvudmoment
Människan, Naturen och människan och Människans verksamhet. Stor vikt läggs vid
samverkan mellan elever och lärare. Utifrån de stoff som målen och kursplanerna anger ska
läraren och eleverna gemensamt avgöra hur lång tid de vill ägna åt de olika momenten. Här
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finns stor frihet för lärare och elever. Det finns även kommentarmaterial för olika
arbetsområden.

I den nu gällande läroplanen, 1994 års Läroplan för det Obligatoriska Skolväsendet, Lpo 94,
har återigen antalet huvudmoment som ska tas upp ökat.  I Lpo 94 beskrivs mål att sträva mot
och mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte och nionde skolåret. Målen är
styrande och detta uttrycks genom att man skriver att ”eleverna skall” och därefter radar upp
målen som eleverna ska uppnå. Målen är fastlagda men hur de ska nås är upp till lärare och
elev att bestämma. Lärare och elev har stor frihet att välja arbetsformer. Avsikten är att
eleverna ska bli delaktiga och kunna påverka sin utbildning.

Under de år som omfattas av min studie har det varierat hur mycket man uppifrån styrt
innehållet i undervisningen. En period var det tre huvudmomenten som skulle behandlas
medan man senare satt upp flera mål som eleven ska uppnå. Jämför man avsnitten som tas
upp i de läroplaner som sätter upp ett flertal avsnitt ser man att det i stort sätt är samma saker
som ska behandlas. I en tabell i bilaga 3 har jag jämfört styrdokument från 1936, 1950, 1953,
1955, 1962 och 1994. Där kan man se att styrdokumenten i stort sett är lika men friheten för
lärarna att välja hur de ska nås varierar.

8.6.3 När ska man ta upp atomens byggnad?

Ett avsnitt som jag valt att titta närmare på är när och hur atomens byggnad tas upp. Detta är
ett avsnitt som anses svårt att förstå för eleverna. Bland kursplanerna varierar åsikterna om
när det bör tas upp, och om det över huvud taget ska tas upp. Första gången det dyker upp är
1936 då eleverna ska få någon föreställning om atombegreppet. 1950 tycker man att
atombegreppet bör föras in på ett tidigt stadium och 1953 skriver man att eleverna bör få en
kort orientering om den moderna atomteorin. Några år senare 1955 föreslås att atombegreppet
tas upp under årskurs 8. Och i den mån tiden medgiver bör eleverna få en orientering om
elementarpartiklar. Elever som kan behandla stoff med högre svårighetsgrad kan även få
kännedom om kärnreaktioner. Vid försöksverksamheten med nioårig enhetsskola 1956 anses
det att atomen först bör presenteras som en ur kemisk synpunkt odelbar partikel och senare i
samband med jonbegreppet bör dess byggnad beröras något. Senare kan även den moderna
atomteorin tas upp i samband med kärnreaktioner. När det gäller läroplaner från och med
1962 behandlas detta område i fysiken och läroplaner därefter tar inte upp atomens byggnad i
kemin. Jag anser att man behöver förstå hur atomen är uppbyggd för att förstå hur kemiska
reaktioner sker och att detta bör tas upp relativt tidigt i kemiundervisningen. Atomteori är en
naturlig koppling mellan fysik och kemi.

8.6.4 Flickor i kemiundervisningen

Jag har även undersökt om det finns några anvisningar om hur undervisningen kan anpassas
till flickorna. I undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk från 1936 hittar jag för första
gången något om flickor i undervisningen. Där skriver man att om samundervisning
(undervisning av pojkar och flickor samtidigt) är möjlig skall hänsyn tas till flickornas egenart
och intresse. Även vid flickläroverken ska man försöka anpassa innehållet till flickornas
intresse. I läroplanen från 1962 skriver man att uppgifterna ska läggas till rätta för flickornas
föreställningsvärld så att de får intresse för studier inom ämnesområdet. I Lgr 69 och Lgr 80
hittar jag inget om flickor i naturorienterande ämnen men i Lpo 94 kommer det igen. Här
skriver man att ”en huvuduppgift för skolan är att hos både flickor och pojkar skapa intresse för
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naturvetenskaperna och visa hur de utgör en del av kulturarvet” (sid. 7). Man har således börjat förstå att
flickor och pojkar kan se olika på naturvetenskap. Jag tror att det är mycket viktigt att man
tänker på det vid planeringen av sin undervisning. Både flickors och pojkars intressen bör
tillgodoses och undervisningen bör varieras därefter.

9. SLUTORD

Jag valde att göra denna undersökning för att få bättre kunskaper om vad man arbetade med i
kemiämnet i grundskolan och det tycker jag verkligen att jag har fått. Att få ta del av lärarnas
synpunkter har varit mycket givande samtidigt som jag insett att det är svårt att göra en enkät
som ger svar på det man undrar över. Studierna av gamla läroplaner har varit mycket givande.
Det finns mycket kunskap och en massa kloka beskrivningar över vad som kan göras och hur
man kan göra i sitt arbete med eleverna. Jag har på det här sättet fått en god historisk grund att
lägga mitt fortsatta arbete på. Att läsa gamla läroplaner rekommenderar jag verkligen det är
inte alls så ”mossigt” som man kan tro.

Jag vill avslutningsvis tacka min handledare Krister Larsson för all hjälp och vägledning.
Jag vill även tacka mina kurskamrater Bodil Udell, Håkan Sternlund och Fredrika Johansson
för ett trevligt samarbete med enkäten.
Och till sist, tack alla ni lärare som tog er tid att fylla i enkäten.
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Enkät om kemiundervisning

Kort om enkätens syfte

Jag studerar på grundskollärarprogrammet i Linköping och har för avsikt att
göra ett examensarbete som ska handla om undervisningen  i kemi i
grundskolan år 4-9.
Jag vill bl.a. undersöka hur kontinuiteten i undervisningen ser ut, om och hur
ämnet eventuellt integreras med andra, samt vilken roll läroplaner, kursplaner
och läromedel spelar.
Min undersökning ingår i en större där även teknik, biologi och fysik ingår.

Min förhoppning är att någon lärare som undervisar i kemi/NO år 4-6 och/eller år 7-9  på Din
skola vill hjälpa mig genom att svara på följande bifogade enkät.

Enkäten besvaras anonymt.
Enkäterna är numrerade för att jag ska veta vilka skolor som besvarat enkäten.

Tack än en gång för välviljan att hjälpa mig med att genomföra min
undersökning!

Hälsningar

Den ifyllda enkäten kan sändas i bifogat kuvert eller till nedanstående
adress:
Eva Eskilsson, Torparegatan 72, 583 32 Linköping, Tel. 013-213800,
Email: evaes734@student.liu.se
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Enkät om kemiundervisning

Presentation av läraren

1. Man q        Kvinna q

2. Antal år i läraryrket:_____________

Om undervisningsavsnitten i kemi

3. Jag är intresserade av att få veta vilka avsnitt som tas upp och om de olika avsnitten läses i
en speciell ordningsföljd för att se om detta skiljer sig från skola till skola.

Ett avsnitt kan t.ex. vara kapitelrubrikerna i ett läromedel eller ett arbetsområde som avslutas
med redovisning. För att ge en helhetsbild önskar jag att Du fyller i de år (årskurser) Du
normalt undervisar i. Om ämnet läses i ett integrerat No-block kan t.ex. rubriken samt några
stödord till varje arbetsområde anges.

Obs! Du behöver inte lägga ned något större arbete på tidsuppskattningen. Den är endast
till för att ge en ungefärlig uppfattning om avsnittens storlek. Om tabellen är för liten fortsätt
gärna på baksidan.

Undervisningsavsnitt samt några stödord om innehållet   Höstterminen     år q Ungefärligt antal 60-
minuters lektioner

1

2

3

4

5

6

Undervisningsavsnitt samt några stödord om innehållet   Vårterminen    år qq
7

8

9

10

11

12
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Undervisningsavsnitt samt några stödord om innehållet    Höstterminen     år q Ungefärligt antal 60-
minuters lektioner

1

2

3

4

5

6

Undervisningsavsnitt samt några stödord om innehållet    Vårterminen     år qq
7

8

9

10

11

12

Undervisningsavsnitt samt några stödord om innehållet   Höstterminen      år qq Ungefärligt antal 60-
minuters lektioner

1

2

3

4

5

6

Undervisningsavsnitt samt några stödord om innehållet    Vårterminen     år qq
7

8

9

10

11

12

4. Vilka förändringar (när det gäller ordningsföljden) av ovanstående planering kan Du tänka
Dig att göra?
________________________________________________________________________
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5. Vilka skäl finns att undervisa ämnets avsnitt i den ordningsföljd Du angett i tabellen
ovan?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Finns det några speciella undervisningsavsnitt som Du och/eller eleverna tycker är extra
roliga? Berätta!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Om ämnets kontinuitet

7. Förekommer någon övergripande samplanering av ämnet från år 4-9? Berätta!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Förbereds ämnet vid lärarskifte när Du överlämnar elever till högre år / mottar elever från

lägre år. (Frågan syftar främst på lärarskifte som vanligen sker mellan år 6 och år 7.) Om
frågan besvaras med ja, hur görs detta?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Om ämnesintegrering

9. Finns det något/några undervisningsavsnitt som planeras och genomförs ihop med
något annat skolämne/ämnen (ämnesintegrering eller typ av tema)?   Ja q   Nej q
Om Ja, fyll i dessa avsnitt i tabellen nedan.

Undervisningsavsnitt eller Tema Samverkande ämne (No-ämne
eller annat ämne)

År

1

2

3

4

5
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10. Vad är Dina åsikter om ämnesintegrering?
(4 = Stämmer,   3 = Stämmer delvis,   2 = Stämmer knappast,   1 = Stämmer inte)

a) Mitt ämne skulle missgynnas av ämnesintegrering. 4q   3q   2q   1q
b) Ämnesintegrering leder till mer arbete för mig. 4q   3q   2q   1q
c) Eleverna vill ha sådan undervisning. 4q   3q   2q   1q
d) Jag tror att svaga elever skulle gynnas. 4q   3q   2q   1q
e) Jag tror att duktiga elever skulle gynnas. 4q   3q   2q   1q
f) Jag är inte intresserad av ämnesintegrering. 4q   3q   2q   1q
g) Hindras av att personkemin inte stämmer med samplanerande. 4q   3q   2q   1q
h) Schema-tekniska problem gör ämnesintegrering omöjligt. 4q   3q   2q   1q
i) Ämnesintegrering gynnar undervisningen. 4q   3q   2q   1q
j) Lokalproblem sätter hinder i vägen. 4q   3q   2q   1q
k) Ämnesintegrering gynnar arbete i arbetslag. 4q   3q   2q   1q
l) Skolledningen är intresserad av ämnesintegrering 4q   3q   2q   1q
m) Ämnesintegreringen försvårar betygssättningen. 4q   3q   2q   1q
n) Några andra kommentarer om ämnesintegrering:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Om läromedel

11. Vilket/vilka läromedel (kursbok/arbetsbok) har köpts in och delats ut/lånats ut till
eleverna?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12. Om Du inte använder läromedel i undervisningen: Vilka är huvudskälen till att inte
använda läromedel?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

13. Om Du använder läromedel i undervisningen: Vilka är huvudskälen till att använda
läromedel?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Om läroplaner

14. Under vilka läroplaner har Du undervisat?  Lgr-62q   Lgr-69q   Lgr-80q   Lpo-94q

15. Tycker Du att Din undervisning påverkats innehållsmässigt genom läroplansskifte? Om så
är fallet, hur?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

16. Hur tycker Du att Dina undervisningsmetoder påverkats genom läroplansskifte?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

17. På vilket sätt har Lpo-94:s kursplaner påverkat Ditt arbete med att välja innehåll i, planera
och lägga upp lektionerna?
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

18. Dina kommentarer om enkäten:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dina tankar och åsikter är värdefulla för mig!

Till sist har jag en önskan om att få en kopia på eventuella kursplaner
och betygskriterier som er skola tagit fram för kemiämnet. Det skulle
vara till stor nytta för mig i mitt examensarbete.

Tack för Din medverkan!

Glöm inte bort att skicka in enkäten!
Adresserna står på första sidan.
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SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAREN

Jag har fått sexton enkäter tillbaka. Fjorton av dessa var ifyllda, en var inte ifylld och en valde
att svara med ett brev. Den sistnämnda hade ändå många svar i brevet som jag kunde fylla på
enkäten med. Samtliga lärare som besvarade enkäten undervisade år 7-9. Jag har i enkäten
valt att beteckna de besvarade enkäterna med bokstäver från A till P så att man kan följa en
lärare genom enkäten.

Presentation av läraren

Jag ville veta kön (fråga 1), antal år i yrket (fråga 2) och under vilka läroplaner lärarna
undervisat (fråga 14). Antalet år i yrket varierade från 3,5 till 32. Tabell 1 nedan anger under
vilka läroplaner lärarna undervisat.

Fråga 1 :    Man  8 st.       Kvinna   7 st.

Fråga 2 :   Antal år i läraryrket:_17_32_9_14_27_28_3,5_25_23_39_16_12_30_17

Tabell 1. Resultat från fråga 14: Under vilka läroplaner har Du undervisat?

Läroplan Antal lärare
Lgr-62 B J = 2
Lgr-69 B E F H I J N O = 8
Lgr-80 A B C D E F G H I J K M N O P = 15
Lpo-94 A B C D E F G H I J K M N O P = 15

Om undervisningsavsnitten i kemi

Fråga 3. Jag är intresserade av att få veta vilka avsnitt som tas upp och om de olika
avsnitten läses i en speciell ordningsföljd för att se om detta skiljer sig från skola till
skola.

Lärarna har i en tabell fyllt i vilka avsnitt som tas upp på respektive skola. Några skolor läser
ämnena i block varför det inte går att ange vilken termin det tas upp. Resultatet har därför
redovisats som hösttermin, vårtermin eller endast årskursen. Bokstäverna anger vilken enkät
som svaren kommer från.
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Undervisningsavsnitt Höstterminen år 7 Ungefärligt antal 60-
minuters lektioner

B: Vad är kemi
C: Grundämnen, Blanda separera, Reaktioner, ”Att känna igen ämnen” och få en inblick i dess
    uppbyggnad
D: Ämnena omkring oss
    Kemiska reaktioner
G: Luft och vatten (No block Bi, Ke, Fy)
      - fotosyntes, naturen (vattnets betydelse), cellandning

- vattnets egenskaper
- Vattnets kemiska beteckning + förklaring
 + ev. förbränning (koppl. Fotosyntes cellandning)

H: Ämnen omkring oss  - gaser, legering, metall
    Kemiska reaktioner    - oxider mm
I: Säkerhetsföreskrifter, namn på saker, lab-rutiner, ämnens egenskaper
J: Ämnen omkring oss, Kemiska reaktioner
N: Ämnena omkring oss, Luft och vatten
   (beskriva ämnens egenskaper, kemiska reaktioner, blandning, atom, grundämnen, gas,
   flytande, fast, reagens på syre väte koldioxid m.m.)
P: Introduktion till kemin, Materia, luft, vatten

4 veckor= 8 lekt
≈ 20

10
10
20-25

9
5

13-14
30

1,12 (troligtvis per vecka)

Undervisningsavsnitt Vårterminen år 7 Ungefärligt antal 60-
minuters lektioner

B: Material
C: Syror och baser, Salter, Försurning, “Alkalinitet”,  Kalibrering etc.
D: Syror och baser
     Salter
H: Syror, Baser,  Salter
I: Tre olika gaser väte, syre och koldioxid, Brandtriangeln
J: Syror Baser, Salter
N: Syror och baser, Salter
P: Separera ämnen, Förbränning, Atomens delar

4 veckor= 8 lekt
≈ 20
10
5
4

10-12
30
1,12 (troligtvis per vecka)

Undervisningsavsnitt år 7 Ungefärligt antal 60-
minuters lektioner

F: Materia
   Luft
   Vatten
   Syror
   Baser
   Salter
K: Lösning– blandning +Kemiska reaktioner fysikalisk förändring +oxider+ kemi historia
   Luft och vatten
   Syror, baser, salter
M: Ämnen omkring oss
   Kemiska reaktioner
   Syror och baser
   Salter
O: Ämnena omkring oss
   Kemiska reaktioner
   Syror och baser
   Salter

10
8
8
8
8
5
12
12
12
10
8
8
6
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Undervisningsavsnitt Höstterminen år 8 Ungefärligt antal 60-
minuters lektioner

B: Syror, Baser, Salter
C: ”Organisk kemi”, Alkaner etc., alkoholer, estrar, proteiner, fett, kolhydrater
D: ”Organisk kemi, metanserien, alkoholer, estrar, kolhydrater etc.
G: Delmoment i Människan

- Våra näringsämnen, fetter proteiner, kolhydrater, vad är det? Påvisa? Vilka finns var?
H: Kolföreningarnas kemi
J: Kolföreningar,
    Alkoholer – Syror – Estrar
N: Kolföreningarnas kemi (kol, kolväten, alkoholer, karboxylsyror, estrar)
    Eld och brand
P: Syror, Baser, Salter

4 veckor= 8 lekt
≈ 23
18
ca 4-5

9
14

30

0,77 (troligtvis per vecka)

Undervisningsavsnitt Vårterminen år 8 Ungefärligt antal 60-
minuters lektioner

B: Kolföreningarnas kemi
C: ”Atom kemi”, grundämnesfamiljer, periodiska systemet, radioaktivitet
D: Organisk kemi forts.
    material
G: Delmoment i Arbete,  Energi, Effekt
    Förbränning + våra bränslen (grunder kolföreningarnas kemi)
H: Syror och baser
J: Vardagens kemi,
    Några vanliga material
N: Vardagslivets kemi (Livsmedel: socker stärkelse protein cellulosa reagens etc., Plaster,
     Metaller, Tvål och tvättmedel).
P: Kolföreningar

4 veckor= 8 lekt
≈ 23
12
5
ca 5-7

7
14

30

0,77 (troligtvis per vecka)

Undervisningsavsnitt år 8 Ungefärligt antal 60-
minuters lektioner

F: Kolföreningarnas kemi, kolväten, alkohol, karboxylsyror, estrar, fetter, kolhydrater,
    proteiner
I: Vatten (Organisk kemi)
K: Grundläggande organisk kemi
    Alkoholer – organiska syror – estrar – födoämnen
    Polymerer
M: Kolföreningar
    Alkoholer, syror, estrar
    Vardagens kemi
    Några viktiga material
O: Kolföreningar
    Alkoholer – Syror – Estrar
    Vardagens kemi
    Några viktiga material

12
12
6
8
10
8
6
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Undervisningsavsnitt Höstterminen år 9 Ungefärligt antal 60-
minuters lektioner

B: Periodiska systemet
C: ”Elektrokemi”, batterier, ackumulatorer, elektrolyser, rost etc.
D: Kemiska bindningar
    El-kemi
E: Kemisk bindning
    Elektrokemi
H: Organisk kemi – kolföreningar, kolväten alkoholer mm
J: Kemiska bindningar,
    Elektrokemi
N: Periodiska systemet (Atomstruktur, bindningar, joner (saltteori) molekyler
    Elkemi (Elektrolys m.m.)
P: Näringsämnen, Framtidens material, Naturens material

4 veckor= 8 lekt
≈ 23
10
10
6
5
7
14

30

0,9 (troligtvis per vecka)

Undervisningsavsnitt Vårterminen år 9 Ungefärligt antal 60-
minuters lektioner

B: Elektrokemi, det brinner
C: Eleverna väljer att läsa antingen
    a) praktisk kemi: miljö, tvål, tvättmedel, plaster, livsmedel etc.
    b) Teoretisk kemi: kemisk bindning, reaktioner, mol, molar etc.
D: stökiometri
    Eld och brand
    Malm till metall
E: Från malm till metall
    Eld och brand
G: Delmoment i Miljövård
    Eleverna väljer hur pass mycket syror och baser de vill läsa beroende på fortsatta
    studier och vilja.
H: Oorganisk kemi – periodiska systemet, atomens byggnad
J: Eld och brand
    Från malm till metall
    Vår livsmiljö
    Analys och Beräkningar
N: Miljökemi (Avloppsvattenrening, försurning, övergödning, giftutsläpp etc.)
P: Periodiska systemet, Elektrokemi, Kemi i hemmet och samhället

4 veckor= 8 lekt
≈ 23

10
4
6
6
7

ca 10

8
2
3
3
3
30
0,9 (troligtvis per vecka)

Undervisningsavsnitt år 9 Ungefärligt antal 60-
minuters lektioner

F: Teoretisk kemi
    Elektrokemi
I: Periodiska systemet, elektrokemi, formelskrivningar (balansera)
K: Elektrokemi
    Livsmiljö – tvättmedel – farliga ämnen – skönhetsmedel – livsmedel t ex
    Analys av salter
M: Kemiska bindningar
    Elektrokemi
    Metaller
    Vår livsmiljö
O: Kemiska bindningar
    Elektrokemi
    Från malm till metall
    Eld och brand
    Vår livsmiljö

12
12
6
8
8
8
8
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Fråga 4. Vilka förändringar (när det gäller ordningsföljden) av ovanstående planering
kan Du tänka Dig att göra?

Frågan besvarades av tolv lärare enligt nedan.

B: Ovanstående ordningsföljd är den bästa.
C: Organisk kemi och syror och baser.
D: Eld och brand och malm till metall.
E: Från malm till metall och eld och brand.
F: Inga
G: Vilka som hels bara någon kan motivera förändringen.
H: Vi har ändrat – bytt läromedel – därför går det omlott. (Samma avsnitt förekommer flera gånger, min
    anmärkning.)
J: Eld och brand i åk 7 istället för  åk 9
K: Tycker att 8:an + 7:an logisk, 9:an ev. analysen tidigare. (Elektrokemi, Livsmiljö – tvättmedel – farliga
ämnen
     – skönhetsmedel – livsmedel t ex, Analys av salter)
M: Inga i år 7 och 8 men avsnitten i år 9 kan läsas i vilken ordning som helst. (Kemiska bindningar, Elektrokemi,
     Metaller, Vår livsmiljö
N: Eld och Brand, Metaller kan flyttas mellan åren och kortas vid tidsbrist.
O: Det är viktigt att lägga en grund i åk 7 i den ordningsföljd som läromedlen har, gäller även åk 8. Åk 9 kan
    avsnitten kastas om.

Fråga 5. Vilka skäl finns att undervisa ämnets avsnitt i den ordningsföljd Du angett i
tabellen ovan?

Frågan besvarades av fjorton lärare enligt nedan.

B: Det handlar om elevens mognad.
C: Det följer en röd tråd där eleverna möter teorierna bakom materiens uppbyggnad och hur vi strukturerar vårt
     vetande.
D: Många avsnitt bygger på varandra. För att få förståelse för logiken.
E: Teorin från kemiska bindningar är grundläggande för elektrokemin.
F: De följes logiskt, uppbyggda på varandra.
G: Det är för oss det mest logiska –vi anser oss gå från lätt till svårt och från lätt att motivera
    (verklighetsförankra) till mer teoretiskt.
H: Måste kunna basbegrepp.
I: Åk 7 lära sig att fungera på labbar. Mycket viktigt för fortsättningen.
J: Eftersom vi använder TeFy:s häften och de är uppbyggda så.
K: Börjar med grundbegrepp och bygger sedan på detta.
M: Finns en progression där senare avsnitt bygger på tidigare.
N: Stoffet byggs upp från grunden för att förstå vissa saker behövs förkunskaper från tidigare. Svårighets och
    teorigrad ökar.
O: Enklas att följa den ordningsföljd som finns i läromedlet. Avsnitten bygger på varandra i kemiämnet.
P: Vissa avsnitt bygger på tidigare arbetsområden.
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Fråga 6. Finns det några speciella undervisningsavsnitt som Du och/eller eleverna tycker
är extra roliga? Berätta!

Frågan besvarades av tretton lärare enligt nedan.

B: Varje område är specifikt.
C: Alla! Eleverna tycker att terminen med atomkemi känns tyngst då vi under den terminen i regel bara laborerar
    varannan lektion.
D: Organisk kemi, kemiska bindningar, eld och brand.
E: Förnickling (-koppring) och etsning av mässing är alltid populärt!
F: Elevaktivitet d v s så mycket laborativt som möjligt.
G: Allt är roligt!
H: Enkla laborationer t ex syra – basavsnitt.
I:  Atom och kärnfysik. Otroligt men sant. Jag påverkar nog eleverna för de brukar också tycka att det är roligt.
J: Eld och Brand (skojiga försök), Kemisk analys (låg reaktioner), Väte (knallgas som smäller)
K: Första området i 7: an – kemi nytt – roliga exp. Polymerer – tillämpningar av kemi. 9:an bra med
     verklighetsanknytning.
M: Eleverna upplever ofta de första avsnitten i år 7 som mycket spännande. Då är experimenterandet nytt och
     fräscht för dem. Då är det också kul att undervisa!
N: Vissa lektioner inom varje avsnitt blir roligare (mer spektakulära lab. och demo. när man konkret ser vad som
    händer, sammanhang).
O: Åk 9 Elektrokemi finns lab som handlar om förkoppring som är kul. Att göra tvål uppskattas av åk 8. 7:orna
    kommer speciellt ihåg smällen med vätgas!

Om ämnets kontinuitet

Fråga 7. Förekommer någon övergripande samplanering av ämnet från år 4-9? Berätta!

Frågan besvarades av tretton lärare enligt nedan.

A: Vi har stora problem med att förkunskaperna  i kemi varierar beroende på vilken skola eleverna i åk 7
kommer ifrån. ⇒ Samrådsgrupp som skall försöka hjälpa till med kursplaner i kemi för främst mellanstadiet.
C: Följer eleverna från 7-9, liten/ingen kontakt med 4-6.
D: Nej
E: Väldigt tydligt från 7-9.
G: Nej endast 7-9.
H: Nej
I: Endast år 7-9
J: Nej
K: Nej. Elever kommer från så många skolor.
M: Nej kemi förekommer knappast i år 4-6.
N: Nej inte mycket. Något under år 7-9.
O: Skolan är liten lärarna pratar mycket med varandra.
P: Nej inte mellan 4-6 och 7-9
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Fråga 8. Förbereds ämnet vid lärarskifte när Du överlämnar elever till högre år / mottar
elever från lägre år. (Frågan syftar främst på lärarskifte som vanligen sker mellan år 6
och år 7.) Om frågan besvaras med ja, hur görs detta?

Frågan besvarades av fjorton lärare enligt nedan.

A: Vi har stora problem med att förkunskaperna  i kemi varierar beroende på vilken skola eleverna i åk 7
kommer ifrån. ⇒ Samrådsgrupp som skall försöka hjälpa till med kursplaner i kemi för främst mellanstadiet.
C: Nej inte gällande NO. Den NO de har på ”mellan” består av s.k. ”fyll-i-uppgifter” – inga
laborationer. Denna No undervisning ger eleverna inte mycket i bagaget.
D: Nej
E: Väldigt lite No-överlämning från år 6 till 7. Förmodligen beroende på den ringa kemiundervisningen på
mellanstadiet.
F: De läser ingen kemi i 6:an och tidigare oavsett vad de säger.
G: Nej
H: Nej
I: Nej
J: Nej
K: Ej i kemi. För många skolor inblandade.
M: Nej - finns viktigare saker att förbereda. De flesta elever har inte heller haft kemi i år 4-6 så det finns inget att
förbereda. Jag brukar fråga eleverna om de stött på kemi tidigare ,=enda förberedelsen.
N: Mycket summariskt. (Jag frågar eleverna i år 7 vad de gjort under år 4-6).
O: Samtal med lärare gör att jag vet vad dom har läst.
P: Vi blandar elever från olika sexor till nya sjuor. Detta gör det ganska svårt att bara fortsätta, eftersom olika
lärare har jobbat med olika saker.
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Om ämnesintegrering

Fråga 9. Finns det något/några undervisningsavsnitt som planeras och genomförs ihop
med något annat skolämne/ämnen (ämnesintegrering eller typ av tema)?   Ja qq    Nej qq
Om Ja, fyll i dessa avsnitt i tabellen nedan.

Sex kryssade i nej. En svarade, ”Eleverna läser ju bara ett NO-ämne åt gången.” Resterande
svar redovisas i tabellen nedan.

Undervisningsavsnitt eller Tema Samverkande ämne (No-ämne
eller annat ämne)

År

A: All No undervisning sker i ämnesövergripande projekt.
C: Industrialiseringen och dess kemiska konsekvenser.
   Miljö - i vår vardag - Miljöriksdag
   Fetter – kolhydrater - proteiner
   Energi
D: Atomfysik tillsammans med kemisk bindning
E: Endast ANT
G: Luft & vatten
   Arbete , energi, effekt
   Miljövård
   Människan
   Atom och kärnfysik
   Sex &samlevnad
   Genetik och evolution
H: Atomens byggnad
   Fotosyntesen
I: Fotosyntesen
   Atommodellen
O: Organisk kemi 
   Vår livsmiljö (energi)
P: Tema droger
   Tema natur

Ibland  andra ämnen ex SO Hk
Ke-SO
NO-So
Ke-Hk (under uppbyggnad)
Fy-Ke-Bi
Ke-Fy
SO
SO+NO
Ke+Bi+Fy
Ke+Bi
Ke+Bi
NO+SO
NO+SO
NO+SO
Fysik
Biologi
Bi – Ke
Fy – Bi
Bi
Bi Fy
SO, Sv, Idrott, Hk
Hela skolan

 8
 9

 9
 9
 7
 8
 9
 8
 9
 8
 9

8

8

Fråga 10. Vad är Dina åsikter om ämnesintegrering?

(A = Stämmer,   B = Stämmer delvis,   C = Stämmer knappast,   D = Stämmer inte)
Antalet svar redovisas i tabellen. Några avstod från att kryssa vissa frågor varför summorna
av antalet svarande på varje fråga inte är lika.

Påstående A B C D
a) Mitt ämne skulle missgynnas av ämnesintegrering. 3 3 2 5
b) Ämnesintegrering leder till mer arbete för mig. 8 3 - 2
c) Eleverna vill ha sådan undervisning. 1 3 2 3
d) Jag tror att svaga elever skulle gynnas. 2 2 2 7
e) Jag tror att duktiga elever skulle gynnas. 6 5 3 -
f) Jag är inte intresserad av ämnesintegrering. 3 3 3 4
g) Hindras av att personkemin inte stämmer med samplanerande. 2 2 3 5
h) Schema-tekniska problem gör ämnesintegrering omöjligt. 2 9 1 1
i) Ämnesintegrering gynnar undervisningen. 2 4 4 2
j) Lokalproblem sätter hinder i vägen. 4 4 3 2
k) Ämnesintegrering gynnar arbete i arbetslag. 5 5 - 2
l) Skolledningen är intresserad av ämnesintegrering. 6 5 - -
m) Ämnesintegreringen försvårar betygssättningen. 5 4 2 2
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o) Några andra kommentarer om ämnesintegrering:

A: Många elever behöver kontinuerlig hjälp för att uppnå målen för G. Arbetar man i block dröjer det så
    länge innan man träffar eleverna igen efter avslutat ämnesområde.
B: Jag försöker ämnesintegrera inom mina NO-ämnen
D: Konstiga formuleringar ovan.
G: Lättare att jobba så – slipper stanna upp och tänka att ” det gör ju någon annan”, lättare att sväva ut och
     hitta naturliga kopplingar.
K: På en stor högstadieskola är det kanske svårt organisatoriskt och resursmässigt. Jag försöker göra egna
     integrationer genom att jag undervisar i Fy-Ke-Tk. Jag har även läst biologi + kan en del hemkunskap.

Om läromedel

Fråga 11. Vilket/vilka läromedel (kursbok/arbetsbok) har köpts in och delats ut/lånats
ut till eleverna?

Av de femton som svarat har endast en inte någon lärobok. Fyra svarade att de använder flera
läromedel och en av dessa angav att ”eleverna väljer den bok som passar dem bäst”.
De använda läromedlen var:
Kemi Lpo, Tefy (8 stycken)
Kemi Spektrum, Liber Utbildning (6 stycken)
Gleerups NO Kemi, Gleerups Förlag ( 3 stycken)
Puls Kemi, Bokförlaget Natur och Kultur (2 stycken)
Kemiboken Lpo 94, Liber Utbildning (1 stycken)

Fråga 12. Om Du inte använder läromedel i undervisningen: Vilka är huvudskälen till
att inte använda läromedel?

Två lärare svarade på den frågan.
C: Brist på pengar + att vår undervisning bygger på laborationer.
I: Använder inte läromedel i år 7. Eget material.

Fråga 13. Om Du använder läromedel i undervisningen: Vilka är huvudskälen till att
använda läromedel?

Frågan besvarades av tretton lärare.
B: Det bör vara ett modern läromedel som gör att eleverna blir intresserade av ämnet.
D: Eleverna ska kunna jobba självständigt i sin egen takt.
E: Bra läromedel och det skulle bli väldigt mycket merarbete utan läromedel.
F: Det just nu bäst fungerande.
G: Bra att ha som stöd för eleverna. Bra ställe att börja söka kunskap på. Bra att ha tillgång till lite frågor mm…
H: Det tar alldeles för mycket tid – vilket vi har ont om – att producera egna läromedel. Det gäller både om vi
    lärare ska göra det eller om eleverna ska göra det.
I: Bra med ”kött på benen” (eleverna kan läsa i boken och kanske få en annan infallsvinkel). Eleverna känner sig
    trygga med en bok.
J: Eleverna har ett material som de kan hålla ordning på.
K: Underlättar för svaga elever. Kan användas som uppslagsbok.
M: Läromedlet ger en stadga och struktur åt undervisningen. Underlättar att ge läxor. Men flexibilitet finns att gå
    ifrån läromedlet när man så önskar.
N: Underlättar läxor och att ta igen vid bortvaro.
O: För att eleverna ska kunna sätta sig in i de olika avsnitten på ett djupare sätt. Om man har arbetsböcker är det
    en stor fördel.
P: En bra lärobok underlättar arbetet för både elever och lärare.
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Om läroplaner

Fråga 15. Tycker Du att Din undervisning påverkats innehållsmässigt genom
läroplansskifte? Om så är fallet, hur?

Frågan besvarades av elva lärare enligt nedan.
B: Inte så mycket.
C: läroplaner har inte styrt mitt innehåll
D: Nej
E: Inte speciellt
G: Mindre på djupet, mer förståelse och sammanhang med ing. ämnen + verkligheten.
J: Knappast.
K: Ja. Mer miljö t ex.
M: Tydligare vad alla måste kunna. Ännu mer grundläggande innehåll. Viktigt att få alla med
    sig. Mer målstyrt (möjligen något på bekostnad av friheten att välja område).
N: Nej
O: Att hela tiden formulera om styrdokumenten är tröttsamt.
P: Lpo 94 är ju mera ämnesinriktade på specifika mål.

Fråga 16. Hur tycker Du att Dina undervisningsmetoder påverkats genom
läroplansskifte?

Frågan besvarades av tolv lärare enligt nedan.
B: Jag försöker vara mer av handledare än tidigare. Trots detta är jag övertygad om att rollen som
    kunskapsförmedlare är oerhört viktig.
C: Läroplaner styr inte våra metoder.
D: Ja, mer undersökande i Lpo-94
E: Ja
G: Inget speciellt – hade en linje från början som ny som håller än.
H: Eleverna får mer själva arbeta – leta fakta – laborera mer – ta mer ansvar för att saker blir utförda.
J: I någon mån. Grupparbete
K: Jobbar mer målinriktat nu
M: Alla behöver inte göra allt. Vissa laborationer görs t ex bara av VG elever. Större ansvar på eleverna.
N: Det är klart att man ändrat metoder men mer för att prova nya idéer och läroplansskifte har inte haft någon
    större betydelse.
O: Mer tema
P: Eleverna vet redan från början vad som krävs för G, VG, MVG

Fråga 17. På vilket sätt har Lpo-94:s kursplaner påverkat Ditt arbete med att välja
innehåll i, planera och lägga upp lektionerna?

Frågan besvarades av elva lärare enligt nedan.
A: Vi har kursplaner till varje delkurs som eleverna har tillgång till. Där framgår tydligt vad som krävs för resp
      betyg. Vi försöker lära oss att hela tiden se till de övergripande målen så att vi inte drunknar i detaljer.
      Grundskolans kurs är dock främst grundläggande och allmänbildande.
C: Inget alls
D: Mer undersökande undervisning
E: Målen betydligt stramare  vilket  tydliggör innehållet I lektionerna bättre.
G: Mindre på djupet, mer förståelse och sammanhang med ing. ämnen + verkligheten.
H: Till en del har eleverna själva fått välja innehåll, mycket planering får man själv göra.
J: Försöker få eleverna att ta större ansvar för att tillägna sig kunskap. Söka reda på. Demonstrera!
M: Kursplanerna är styrande. Talar om vad eleverna ska kunna. De är utgångspunkterna vid planeringen av
    innehållet i kursen.
N: Jag måste anpassa innehållet så att jag kan gradera kunskaperna i G, VG och MVG.
O: Inte särskilt mycket
P: Genom tvånget att sätta upp betygskriterierna för ämnet så är strukturen klarare.
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Fråga 18. Dina kommentarer om enkäten:

Här svarade inte så många men några kommentarer fick jag.

E: Inte allt för lätt att svara på men ändå bra.
G: Bra!! Och hoppas att våra svar ger en positiv bild av att jobba med NO istället för separata ämnen, Vi gillar
det
    verkligen!!
K: Svårt att besvara vissa av frågorna om ämnesintegrering då jag ej prövat!
M: en tuff enkät, tidskrävande!
P: Läroplanen har betygskriterier för alla ämnen. Betyg sätts i alla ämnen. En ämnesintegrering kanske är trevlig,
    men det underlättar inte betygsättningen.

Till sist har jag en önskan om att få en kopia på eventuella
kursplaner och betygskriterier som er skola tagit fram för
kemiämnet. Det skulle vara till stor nytta för mig i mitt
examensarbete.

 E: Håller på att omarbetas.
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En jämförelse mellan avsnitten i den mest frekventa läroboken i undersökningen och
styrdokument från 1936, 1950, 1953, 1955, 1962 och 1994.

Avsnitt tagna
från den mest
frekventa
läroboken i
undersökningen

Metodiska anvisningar
till
undervisningsplanen
för rikets allmänna
läroverk, 1936

Kemiundervisningen,
studieplan för åttonde och
nionde skolåren vid
pedagogisk
försöksverksamhet i
enlighet med beslut av 1950
års riksdag

Betänkande med
förslag till
Undervisningsplan för
rikets folkskolor, 1953

Timplaner och
huvudmoment vid
försöksverksamhet
med nioårig
enhetsskola,
1955/58

Läroplan för
grundskolan 1962,
huvudmomenten

Ämnen omkring oss Grundämne, kemisk
förening, blandning, oxid.

Kemiska grundbegrepp:
grundämnen, föreningar och
blandningar.

Några grundbegrepp och
kemiska företeelser;
slamning och lösning,
blandning, kemisk förening
och sönderdelning,
Några vanliga grundämnen.

Kemiska grundbegrepp,
grundämnen, föreningar
och blandningar.

Grundläggande begrepp,
nödvändiga för förståelsen
av de kemiska företeelser
och reaktioner som
behandlas.

Kemiska reaktioner Någon föreställning om
atombegreppet och något
övergripande om formler.

Oxidation och reduktion.
Kemiska formlers innebörd och
användning.

Oxidation och reduktion. Oxidation och
reduktion.
Atombegreppet.
Kemiska formlers
innebörd och
användning.

(finns med i de kursplaner
som kompletterar
huvudmomenten)

Syror och baser Syra, bas och salt och dess
inbördes samband.

Neutralisation: syror,
metallhydroxider, ammoniak.
Fortsatt behandling av den
oorganiska kemin.
Praktiska tillämpningar.

Syrors och basers allmänna
egenskaper.
Fortsatt behandling av den
oorganiska kemin med
praktiska tillämpningar.

Neutralisation, syror,
metallhydroxider,
ammoniak.

Några viktiga syror,
hydroxider och salter jämte
dessa ämnens egenskaper
och praktiska betydelse.

Salter syra, bas och salt och dess
inbördes samband

Fortsatt behandling av den
oorganiska kemin.
Praktiska tillämpningar.

Fortsatt behandling av den
oorganiska kemin med
praktiska tillämpningar.

Neutralisation, syror,
metallhydroxider,
ammoniak.

Några viktiga syror,
hydroxider och salter jämte
dessa ämnens egenskaper
och praktiska betydelse.

Avsnitt tagna
från den
vanligast
förekommande
läroboken i
studien

Metodiska anvisningar
till
undervisningsplanen
för rikets allmänna
läroverk, 1936

Kemiundervisningen,
studieplan för åttonde och
nionde skolåren vid
pedagogisk
försöksverksamhet i
enlighet med beslut av 1950
års riksdag

Betänkande med
förslag till
Undervisningsplan för
rikets folkskolor, 1953

Timplaner och
huvudmoment vid
försöksverksamhet
med nioårig
enhetsskola,
1955/58

Läroplan för
grundskolan 1962,
huvudmomenten

Kolföreningar Organisk kemi knuten till
vardagen.
Kolväten, kolhydrater, fetter
och äggviteämnen.
Industrier med anknytning
till organisk kemi t.ex.
bergoljeindustri m.m.

De viktigaste organiska
ämnesgrupperna.
Fortsatt behandling av den
organiska kemin.
Praktiska tillämpningar.

Fortsatt behandling av
organiska kemin med
praktiska tillämpningar.

De viktigaste organiska
ämnesgrupperna.

Lösningar och
lösningsmedel.
Överblick över några viktiga
organiska ämnesgrupper,
vilka är av biologiskt och
praktiskt intresse.

Alkoholer-Syror-
Estrar

Organisk kemi knuten till
vardagen.

De viktigaste organiska
ämnesgrupperna.
Fortsatt behandling av den
organiska kemin.
Praktiska tillämpningar

Fortsatt behandling av
organiska kemin med
praktiska tillämpningar.

De viktigaste organiska
ämnesgrupperna.

(finns med i de kursplaner
som kompletterar
huvudmomenten)

Vardagens kemi Järn- glas- och
lergodsframställning.

Kemin i industrins, jordbrukets
och hushållets tjänst.
Praktiska tillämpningar.

Kemin i jordbrukets och
hushållens tjänst.

Viktigare tillämpningar
av den oorganiska och
den organiska kemin

Orientering i praktiska
tillämpningar av kemin
inom bland annat hushåll,
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inom bl. a. industri,
jordbruk och hushåll.

industri och jordbruk liksom
om de kemiska
landvinningarnas betydelse
för vårt näringsliv.

Några viktiga
material

Mineral och bergarter som
har större betydelse i
Sverige

Några viktiga råvaror: trä
järn olja. Gödningsmedel.

Några betydelsefulla
grundämnen, deras
egenskaper samt i
förekommande fall
framställning och
användning.

Eld och brand Förbränning Bränslen. Eldfarliga och
explosiva ämnen.
Eldsläckning.

Avsnitt tagna
från den
vanligast
förekommande
läroboken i
studien

Metodiska anvisningar
till
undervisningsplanen
för rikets allmänna
läroverk, 1936

Kemiundervisningen,
studieplan för åttonde och
nionde skolåren vid
pedagogisk
försöksverksamhet i
enlighet med beslut av 1950
års riksdag

Betänkande med
förslag till
Undervisningsplan för
rikets folkskolor, 1953

Timplaner och
huvudmoment vid
försöksverksamhet
med nioårig
enhetsskola,
1955/58

Läroplan för
grundskolan 1962,
huvudmomenten

Kemiska bindningar Grundämne, kemisk
förening, blandning, oxid

Kemiska grundbegrepp:
grundämnen, föreningar och
blandningar.

Kemisk förening och
sönderdelning.

Kemiska grundbegrepp,
grundämnen, föreningar
och blandningar.

Grundläggande begrepp,
nödvändiga för förståelsen
av de kemiska företeelser
och reaktioner som
behandlas.

Elektrokemi Elektrolys av syror, baser
och salter i lösning samt
begreppet joner.

Elektrolys, jonbegreppet, enkla
jonreaktioner.

Elektrolys. Elektrolys,
jonbegreppet, enkla
jonreaktioner.

Några elektrokemiska
företeelser.

Från malm till metall Järn- glas- och
lergodsframställning.

Kemin i industrins, jordbrukets
och hushållets tjänst.
Praktiska tillämpningar

Några kemiska industrier,
deras råvaror och produkter:
järnframställning, glas- och
lervaruindustri, trämasse-
och pappersindustri,
textilindustri.

Viktigare tillämpningar
av den oorganiska
kemin inom bl. a.
industri, jordbruk och
hushåll.

Något om jordskorpans
sammansättning,
bergartsbildande mineral
och malmer.

Vår livsmiljö (luft,
vatten, marken)

I naturen förekommande
viktiga kemiska processer,
åkerjorden och dess
gödning, uppkomst av
saltgruvor, kalkstenens
bildning och förvittring och
de bergartsbildande
silikatens vittring.

De vanligaste berg- och
jordarterna och deras
användning
Kemin i jordbrukets och
hushållens tjänst
Luftens och vattnets
beståndsdelar.

Något om de viktigaste
bergartsbildande
mineralen.

Luften och vattnet.
Något om jordskorpans
sammansättning,
bergartsbildande mineral
och malmer.

Kemin i miljöns
tjänst


