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INLEDNING

1.1 Bakgrund

Eftersom jag ska bli lärare i no-ämnena, år 4-9, har frågorna kring no-laborationer
aktualiserats under utbildningens gång. Undervisningen i dessa ämnen bygger ju
till stor del på laborerande och upptäckter genom egna erfarenheter.

Jag har själv många gånger genomfört laborationer, både på gymnasienivå och
högskolenivå, där jag har följt olika mallar. Ibland har det varit ”hypotes-
modellen”, ibland har det varit en genomgång före själva laborationen, ibland efter
och ibland ingen alls. Det har varit uppgifter att göra i förväg, under tiden eller
efter laborationen osv. Någon gång har laborationen fått göras om, därför att inte
resultatet har blivit som det var tänkt.
Ibland har frustration och stress infunnit sig eftersom jag under en del
laborationer inte förstått vad det är som händer, eller vad det är som förväntas
hända. Tidspress är också en faktor som funnits med många gånger.

När laborationen väl är slutförd så ska du sammanfatta den och en slutsats ska
dras. Jag har då ofta upplevt att det har varit svårt att göra detta enbart med hjälp
av utförandet. Jag har istället fått komplettera med att läsa in laborationen
teoretiskt och ibland känt att själva laborationen hade kvittat.

Mina erfarenheter har fått mig att fundera på hur elever i grundskolan egentligen
upplever laborerandet och vad de lär sig genom detta arbetssätt.

Under utbildningen har vi många gånger fått höra att det är viktigt att vi börjar
undervisa kemi, teknik och fysik för de yngsta barnen vi kommer att ha i skolan,
dvs. från år fyra. Vi har också fått genomföra laborationer som är lämpliga att
använda i grundskolan. Med den bakgrund vi har så känns det som om de
laborationerna är relativt enkla, men hur upplever en elev det i år fyra? Dessutom
är inte alltid förklaringen bakom laborationen helt enkel. Det känns därför
angeläget att fundera igenom hur dessa laborationer bör vara utformade för att
hamna på rätt nivå, hur och när viktiga grundbegrepp kommer in, hur de förklaras
på ett förståeligt sätt, om allt behöver förklaras osv.

Dessa funderingar har funnits med under utbildningen. Jag har därför försökt att
uppmärksamma och fråga om detta bl.a. på praktik och fältstudiedagar, just med
tanke på hur jag själv ska kunna genomföra meningsfulla laborationer i framtiden.



1.2 Syfte och frågeställningar

Mina funderingar kring hur laborationer blir meningsfulla och hur man underlättar
inlärningen genom att praktiskt utföra något, har lett fram till detta arbete. För att
söka svar på en del av mina frågor och samla material som leder vidare i mina
funderingar, har en uppgift utkristalliserats, nämligen att ta reda på hur elever och
lärare uppfattar kemilaborationer. Det är syftet med mitt examensarbete.

Frågeställningar som utgjort en grund i mitt arbete har varit:
• Vad lär sig eleverna genom att laborera?
• Vad är det, i laborationssituationen, som gör att eleverna lär och sedan

kommer ihåg det de lärt sig?
• Finns det andra värden i laborerandet, än att lära sig själva ämnet?



2 LITTERATURSTUDIE

Den syn som till stor del präglar undervisningen inom de naturvetenskapliga
ämnena, är den konstruktivistiska. Den innebär att man ser människan som en
aktiv varelse, som skapar meningsfulla helheter av det hon varseblir. Hon
konstruerar sin förståelse av omvärlden genom sin egen aktivitet.1

Det är enligt Björn Andersson2

- idén om jämvikt genom självreglering, vilket innebär att man successivt
modifierar sin ursprungliga tanke pga. omständigheter eller erfarenheter

- tanken att människan till sin natur är nyfiken och vetgirig
- föreställningen om tankestruktur dvs. att vi tänker, löser problem, förstår,

minns osv. samt att denna struktur utvecklas varje gång den används i en ny
situation

 som är de tre huvudkomponenterna i den konstruktivistiska modellen.

Den konstruktivistiska synen på lärande och kunskap återfinns bl.a. hos  Jean
Piaget.

Vad man önskar är att lärarna skulle upphöra med att föreläsa och i stället
stimulera elevernas egna undersökningar och deras egna ansträngningar…3

Traditionell undervisning med föreläsningar och vuxenstyrt arbete ansågs
motverka barnets spontana aktiviteter och självständiga utveckling. Verbala
abstraktioner, som traditionella föreläsningar, hindrade även barnets eget
utforskande av världen, enligt Piaget.

Många skolor och läroplaner i europeiska länder, men även på andra håll i
världen, är idag inspirerade av Piaget och det konstruktivistiska tänkandet. Några
nyckelbegrepp i undervisningen är att eleverna ska

- tillåtas vara aktiva
- upptäcka saker på egen hand
- arbeta laborativt
- styras av sin egen nyfikenhet
- förstå och inte bara lära utantill

                                                                
1 Säljö, 2000, s. 59
2 Andersson, 1989, s. 17 f.
3 Säljö, s. 58



- utforska världen på egen hand4

 
 För att förstå, är barnet alltså beroende av att kunna laborera med konkret
material. Hon måste kunna se ”situationen” framför sig. Hon måste också kunna
plocka och ändra om, för att se vad det får för konsekvenser och sedan dra
lärdom av det. Den vuxne kan istället ofta göra detta tankemässigt.5

 
 En annan viktig del när det gäller laborerande är, enligt Piaget, att eleverna måste
få stor frihet i experimenterandet.
 

 Ett experiment ger nämligen inte en verklig erfarenhet, om man inte får göra det
med full frihet att ta egna initiativ. Annars blir experimentet en ren drill utan
pedagogiskt värde…6

 
 Det krävs också ett fritt samarbete mellan eleverna själva. Dels för att eleverna
stimuleras av varandra och dels för att  de kan kontrollera varandras resultat och
öva sitt kritiska sinne.
 Piaget menar vidare att den verkliga orsaken till misslyckanden i undervisningen är
att den börjar med språket, sen kommer bilder, figurer, låtsade eller berättade
handlingar. Den borde istället börja med den verkliga och materiella handlingen.7

 
 En pedagog som bl.a. förknippas med arbetssättet ”learning by doing” är John
Dewey.
 I sina grundläggande principer för undervisningsteori betonar Dewey att
 
- skolans huvuduppgift är att träna barn i samarbete och ömsesidig samverkan

för att nå ett gemensamt mål.
- all inlärnings grund är att finna i barnets egna spontana impulsiva önskningar

och aktiviteter.
- den för individen och samhället värdefulla kunskapen säkras genom att dessa,

barnets individuella aktiviteter och tendenser, organiseras och styrs genom
gruppaktiviteter, som avspeglar ett samhälles typiska göromål och
verksamhetsområden.8

 
 I detta arbete är lärarens roll, enligt Dewey, att vara ett stöd och att dela med sig
av sin kunskap där det behövs.
 Att laborera och arbeta praktiskt ska ändå inte ersätta läroboksstudier enligt
Dewey. Men en inte minst viktig poäng är att det bidrar i hög grad till att hålla

                                                                
 4 Ibid, s. 58
 5 Halldén, 1979, s. 205
 6 Ibid, s. 212
 7 Ibid, s. 210
 8 Arfwedsson, 1998, s. 42



barnets uppmärksamhet och intresse vid liv. Därför ska man låta eleverna arbeta
praktiskt, så ofta som man har en möjlighet till det.
 
 Dewey förespråkar även ämnesintegrering. Han menar att elevens världsbild inte
är ämnesindelad, så därför är det inte självklart att skolan ska vara strikt
ämnesindelad. Läraren bör däremot ha erfarenhet av både ämnesintegrering och
ämnesindelning. Detta behövs för att läraren ska fungera som en slags förmedlare
mellan elevens tankevärld och vetenskapens indelning.
 
 Kopplingen skola – samhälle är viktig. Gapet mellan samhällslivet och barnen,
som är morgondagens samhällsmedborgare, måste överbryggas enligt Dewey.
Detta görs genom arbete med problemlösningar, träning i samarbetsförmåga och
praktisk kännedom om industri och samhällsorgan. Grunden för denna kunskap
måste hela tiden vara elevernas egna erfarenheter.
 Det är hela tiden barnens egna sociala aktiviteter som ska vara
anknytningspunkten för skolämnena.9

 
 Många av Deweys tankar kan vi hitta hos forskare idag. Aadu Ott är forskare i
pedagogik för lärare vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs
universitet. Han menar att no-ämnena hittills har varit för strikt ämnesbundna. De
historiska perspektiven är viktiga och de missas ofta. Två viktiga ingredienser
som gör att naturvetenskapen och tekniken blir begriplig är enligt Ott att
 - det är roligt att lära sig
- de sätts in i sitt historiska och samhälleliga sammanhang.
 

 Det räcker t.ex. inte med att förstå exakt hur ett kärnkraftverk fungerar. Vi måste
givetvis också förmedla kärnkraftens roll i samhället och den ökande
energianvändningens historiska bakgrund. Annars är den rent tekniska kunskapen
rätt värdelös.10

 
 Ett problem med att väva samman naturvetenskapen och humanismen är enligt
Ott att dagens lärare har eller upplever att de har för lite kunskaper i något av
ämnena. Det blir då svårt att möta elevernas nyfikna eller kritiska frågor med bra
svar. Detta leder i sin tur till att intresset slocknar både hos elever och lärare.
 Ett annat problem som Ott pekar på är bristen på resurser i no-undervisningen.
 

 Till undervisningen i no-ämnena behövs helt klart mer resurser. Då handlar det
inte enbart om material och salar utan lika mycket om att naturvetenskap bäst
förstås i mindre grupper. Halvklass eller mindre, är idealiskt för att kunna bedriva
bra naturvetenskaplig undervisning.11

                                                                
 9 Hartman, 1979, s. 16 f.
 10 Tema utbildningsmagasin, februari 2000, s. 10
 11 Ibid, s. 11



 
 Ett annat, ganska nytt sätt att idag nå ut med naturvetenskap och teknik, som  Ott
kommenterar är de s.k. Science Centers. Ett besök på något Science Center kan
fungera som en rolig start i lärandets process. Det är också en social företeelse,
eftersom man går dit i grupp, men det räcker inte som undervisning.12

 
 I laborationssituationen är samarbetet mellan eleverna ofta en naturlig del. Just
samspelet mellan individer betonas som viktigt vid inlärning av bl.a.  Lev
Vygotsky. För Vygotsky är språket, språkliga uttryck, termer och ord viktiga. De
har en utpekande funktion.13 Vi kan bokstavligt talat peka ut och benämna saker i
vår omvärld. Vi kan fästa våra medmänniskors uppmärksamhet på dem. Men vi
kan också göra detta genom att använda språket. Språket ger möjlighet att
förtydliga, klargöra ur vilken aspekt vi vill ge ett föremål uppmärksamhet. Språket
är ett kraftfullt redskap som förtydligar och ger många dimensioner. Det
förmedlar känslor och ger möjlighet att även bearbeta det som inte är fysiskt
närvarande.
 Enligt Vygotsky är det i samtalet mellan människor som tänkandet börjar
utvecklas. Det sker på det  sociala planet. Därefter sker det ett samtal inom
individen, på det psykologiska planet. Våra tankar, idéer och vårt sätt att hantera
situationer har alltså ett socialt ursprung som sedan bearbetats inom varje
människa.14

 
 Att utgå ifrån barnets egen erfarenhet och redan befintliga kunskap poängteras
starkt idag. Det är, enligt en annan pedagog,  David Ausubel, den viktigaste
enskilda faktor som påverkar inlärningen. Varje elev har med sig egna erfarenheter
och egna föreställningar. Det är därför viktigt att ta reda på dessa och undervisa
därefter. De erfarenheter individen sedan gör måste passas in till de fakta som
hon redan känner till. Hur individen kan relatera fakta till varandra beror bl.a. på
logiken i tänkandet. Tänkandets logiska mönster förändras under individens
utveckling från barn till vuxen, men det är gemensamt för alla individer på samma
utvecklingsnivå.
 För att inlärningen ska bli meningsfull krävs förutom att den kan relateras till egen
erfarenhet också att eleven har ett intresse av att göra detta.15

 När det gäller meningsfull inlärning är det också viktigt att använda sig av ämnets
grundläggande begrepp i sin undervisning.
 

 Man ska använda sig av begrepp som har ett så stort förklaringsvärde som
möjligt – begrepp ur vilka man kan härleda andra begrepp och begrepp som är så

                                                                
 12 Tema utbildningsmagasin, s. 11
 13 Säljö, s. 83 f.
 14 Ibid, s. 105
 15 Halldén, s. 176



generella som möjligt.16

 
 Till skillnad mot Piaget och i viss mån Dewey, så är Ausubel en förespråkare för
verbal förmedling av kunskaper. När det gäller individer som kan fungera på ett
språkligt symboliskt plan, är denna undervisningsform den effektivaste. När det
däremot handlar om barn så kan konkretion vara nödvändig för förståelse. Där
har aktivitets-pedagogiken sin givna plats, menar Ausubel.
 

 Den väsentliga frågan är… inte om learning by discovery ökar inlärning, minne och
överspridning utan:
 om den gör det i tillräcklig utsträckning för elever som är kapabla att lära sig
begrepp och principer på ett meningsfullt sätt utan denna inlärningsform för att
berättiga den ökning av tid som den kräver…17

 
 Finns det något problem med det laborativa arbetssättet? Kerstin Bergqvist,
lektor i pedagogik vid Linköpings universitet, menar att det finns ett stort värde
inbyggt i elevaktiva arbetsformer, inte minst när det gäller motivation och
förändrade relationer mellan elever och lärare. Det är stimulerande att ställa frågor
och att undersöka.18 Men hon ser också att det finns problem med att elever på
egen hand ska komma fram till det de ska lära sig. I sin avhandling, Doing
schoolwork19, beskriver hon arbetet på en högstadieskola, där hon funnits med
och iakttagit detta under en längre tid. Bergqvist upptäckte att lärarna ofta gav
eleverna uppgifter som föreföll vara öppna. Eleverna skulle genom dessa öppna
uppgifter vara kreativa, upptäcka och komma på saker. Det visade sig att det
ändå alltid var något speciellt som de skulle komma fram till. Ofta gissade
eleverna vad det var de skulle göra och vad de skulle komma på. Eleverna
saknade också ofta begrepp och teorier som var självklara för läraren. För läraren
kan det därför vara uppenbart vad man ska upptäcka, men inte för eleven. Det
kunde även vara så att det läraren ville att eleverna skulle upptäcka, var självklart
för dem. Det var alltså ingen ny upptäckt eller något nytt att lära.
 
 Bergqvist menar vidare att man kan ifrågasätta antagandet att elever på egen hand
kan generera frågor som är relevanta i undervisningen i naturvetenskap.
 För att hitta en gemensam plattform för upptäckande och förståelse krävs det,
utöver nyfikna elever, en aktiv samtalande lärare som leder eleverna i det
naturvetenskapliga arbetssättet.20 Läraren måste klargöra varför man gör något,
hur man kan titta, vad man kan se och varför detta är intressant. Läraren måste
även tala om vad uppgifterna som ges ska belysa och vara exempel på. Det är

                                                                
 16 Ibid, s. 180
 17 Halldén, s. 182
 18 Bergqvist, 1999, s. 28 f.
 19 Bergqvist, 1990
 20 Naturvetenskapliga arbetssättet innefattar elevaktiva arbetsformer där eleverna prövar och drar slutsatser
genom sina iakttagelser.



enligt Bergqvist så att förståelsen inte automatiskt följer bara för att man
observerar något.
 
 Vad säger slutligen Lpo 94 och kursplaner för grundskolan om det laborativa
arbetssättet?
 I Lpo 94 står det bl.a. att eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar.
De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och
lösa problem.21 I de övergripande målen att sträva mot, står det att skolan skall
sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, lär sig arbeta både
självständigt och tillsammans med andra, lär sig att använda sina kunskaper som
redskap för att formulera, pröva antaganden och lösa problem samt reflektera
över erfarenheter.22 Detta gäller ju inte bara för no-ämnena, utan för hela
undervisningen i skolan.
 I Kursplaner för grundskolan kan man hitta tydligare exempel för det laborativa
arbetssättet i just no-ämnena.
 

 Undervisningen i skolan bör också sträva efter att hos eleverna utveckla en
förståelse för naturvetenskapernas särart. Till denna hör det empiriska
arbetssättet, som därför måste genomsyra undervisningen. Dit hör också den
experimentella metoden, som kännetecknar mycket av naturvetenskapen. //
Väsentliga inslag är konkreta erfarenheter och reflektion över det eleverna själva
erfarit. Detta betyder att god tid måste ägnas åt elevernas egna undersökningar,
upptäckter och diskussioner. Alla sinnen bör engageras och stimuleras och
utrymme ges för att gå vidare med egna frågor.23

 
 När det gäller de olika åldrarna i skolan pekar Kursplanen på att det är i de yngre
åldrarna som erfarenheterna av olika naturfenomen vidgas, eleverna börjar
kategorisera dessa och reflektera över samband. I senare åldrar blir det en ökad
grad av abstraktion. Teoretiska modeller kommer in som eleverna ska försöka
tillägna sig. Arbetssättet med att ställa frågor, formulera hypoteser och pröva
dessa med egna experiment bör eleverna få lära sig.24

 
 Det finns flera exempel i Kursplaner för grundskolan där det laborativa
arbetssättet betonas. Men jag vill här avsluta litteraturstudien angående detta med
ett mål att sträva mot:
 

 Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter
 att eleven upplever upptäckandets och experimenterandets glädje och
 utvecklar sin lust och förmåga att ställa frågor om fenomen i naturen.25

                                                                
 21 Lpo 94, s. 7
 22 Lpo 94, s. 9
 23 Kursplaner för grundskolan, s. 7
 24 Ibid, s. 7
 25 Ibid, s. 8



 
 Denna uppfattning hittar man stöd i hos flera av de pedagoger jag
beskrivit tidigare.
 
 
 
 
 
 
 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE
 
 3.1 Metodval
 
 Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod med personliga intervjuer. Jag
har velat gestalta en situation; hur eleverna uppfattar kemilaborationer.
Kännetecknet på en kvalitativ metod är att man vill karaktärisera, gestalta något.
T.ex. hur människor upplever vissa situationer. När det gäller kvalitativt inriktad
forskning, använder man sig av verbala analysmetoder. Vid de kvantitativa är det
statistiska bearbetnings- och analysmetoder som används. Jämför latinets
qualitas, som betyder beskaffenhet, egenskap, kvalitet och quantitas  som
betyder storlek, mängd, kvantitet.26 Numer är det ofta inte antingen kvalitativt eller
kvantitativt arbetssätt som gäller, utan en skala från det ena sättet till det andra.
Forskning som i huvudsak är kvantitativ har ofta inslag av kvalitativa analyser och
tvärtom.27

 
 För att få en uppfattning om laborationssituationen, har jag utfört en
ostrukturerad observation. Kännetecken på ostrukturerade observationer är att de
används i utforskande syfte för att observatören ska kunna inhämta så mycket
information som möjligt kring ett visst problemområde. Något
observationsschema följs inte, utan observatören försöker registrera så mycket
som möjligt. Stödordsanteckningar kan vara ett bra hjälpmedel under
observationens gång. Intrycken ska bearbetas så fort som möjligt efter
observationen.28 För att få ytterligare information och spontana reaktioner
samtalade jag även med eleverna under laborationens gång.
 
 
 3.2 Urval
 
 I utbildningen på grundskollärarlinjen har vi fått lära oss att det är viktigt att börja

                                                                
 26 Larsson, 1986, s. 7
 27 Patel & Davidsson, 1991, s. 12
 28 Ibid, s. 81



med det laborativa arbetssättet i de lägre åldrarna. I mål att uppnå i fysik i slutet
av år fem, står det bl.a. att eleven skall kunna genomföra egna enkla
undersökningar och göra systematiska iakttagelser. Det empiriska arbetssättet och
den experimentella metoden betonas.29 Det är fortfarande kanske inte lika vanligt
med kemi- och fysiklaborationer där som i slutet av grundskolan. Jag har därför
valt att titta närmare på en klass i de lägre åldrarna. Klassen är åldersblandad och
består av elever från år tre, fyra och fem.
 Jag intervjuade sju stycken elever, tre från år fyra och fyra från år fem. Vid
intervjutillfället var treorna upptagna på annat håll, så jag fick bara tillgång till
eleverna i år fyra och fem. Enligt läraren spelade det inte någon roll, eftersom
elevernas mognad och kunskap inte hänger samman med åldern. Hon menade att
det fanns treor som var ”väldigt duktiga” och femmor som inte riktigt hade nått
upp till målen för år fem.
 
 Eleverna som jag intervjuade valdes ut slumpmässigt. Jag ville ju se hur ”vem som
helst” uppfattar kemilaborationer. Enligt Larsson är det dock inte alltid självklart
att urvalet ska vara slumpmässigt vid kvalitativa studier. Hade jag t.ex. haft för
avsikt att titta på så många olika uppfattningar om kemilaborationer som möjligt,
så hade jag fått göra urvalet på ett annat sätt.30

 
 De elever jag intervjuade hade jag träffat under tre dagar tidigare, i samband med
ett vikariat. Jag var därför inte helt obekant för dem, samtidigt som jag inte kände
dem så väl att jag hade några förutfattade meningar om dem.
 
 För att få en bredare bild av uppfattningen om kemi-laborationer, har jag också
intervjuat klassläraren. Det var viktigt för mig att få med lärarens syn på arbetet
med kemi i år tre-fem.
 
 
 3.3 Beskrivning av klassens kemi-undervisning
 
 Det här var första gången som  klassen och även deras lärare arbetade med
kemilaborationer. När jag kommer in i bilden har eleverna hållit på med kemi-
temat i ca. fem veckor. Det skulle egentligen varit klart, men de hade utökat det till
att omfatta totalt sex veckor. Varje vecka hade klassen två längre arbetspass (ca.
90 minuter) där de arbetade med kemi. Vissa pass användes till lektioner med
genomgångar och demonstrationslaborationer, andra till elevlaborationer.
 Instruktioner (se bilaga 3) och material till laborationerna fanns på en rullvagn. Det
fanns sex olika laborationer på vagnen. Eleverna arbetade i egna sammansatta
grupper och varje grupp bestod av två eller tre personer.
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 Laborationerna startade med att eleverna läste igenom en instruktion, skrev en
hypotes och därefter genomförde de laborationen. Sedan skulle de dra en slutsats
om resultatet. Kom inte eleverna på något själva, så kunde de titta på baksidan av
instruktionen där en förklaring fanns.
 
 
 3.4 Genomförande
 
 Innan intervjuerna var jag med under en lektion med kemilaborationer. Det kändes
viktigt för mig att dels få se hur de rent praktiskt utförde laborationerna och dels
att få ett helhetsintryck av laborationssituationen i klassrummet. De berättade
också för mig om tidigare laborationer som de utfört.
 Jag förde inget protokoll under själva observationen, men antecknade vissa
stödord under tiden.
 
 Eftersom jag ville utforma intervjuerna i viss mån som ett naturligt samtal och
avdramatisera situationen, valde jag att inte använda bandspelare. Jag hade
förberett en intervjublankett för varje elev, där jag antecknade stödord hela tiden.
Dessa renskrev jag omedelbart efter intervjuerna.
 Varje intervju tog cirka 15 minuter.
 
 Mina elevintervjuer bestod av tre stycken gemensamma ingångsfrågor
 (bilaga 1). Jag utgick från dessa i samtliga intervjuer. Utifrån ingångsfrågorna
förde vi sedan ett samtal där jag försökte fånga elevens uppfattning om
laborationerna med tanke på min problemställning. Jag hade också förberett några
fortsättningsfrågor som jag försökte få in under samtalets gång.
 
 Den andra frågan kräver kanske en förklaring. Den löd: vilket experiment visade
du för föräldrarna? Bakgrunden till denna var att eleverna i smågrupper hade
demonstrerat en av sina laborationer för föräldrarna på en åhörardag lördagen
innan. Föräldrarna hade fått ställa hypotes och sedan fått en förklaring av
eleverna. Anledningen till att jag ställde denna fråga var att jag ville se hur eleverna
kom ihåg och förklarade de experiment som de fördjupat sig i jämfört med de
andra experimenten.
 Intervjun hade med tanke på ingångsfrågorna en viss standardisering. Däremellan
var standardiseringen låg, eftersom frågorna formulerades efterhand beroende på
eleven.31

 Intervjun med klassläraren bestod också av ingångsfrågor (bilaga 2), som vi
samtalade kring.
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 3.5 Metoddiskussion
 
 Vid mina intervjuer har jag försökt att använda mig av öppna och icke-ledande
frågor som sig bör. Det kan dock vara svårt att vara helt neutral vid en intervju.
Anledningen till att jag valt att genomföra den och valt det ämne jag har gjort,
beror ju på att det engagerat mig på något sätt. Intervjuaren bör vara medveten
om detta och sträva efter att vara neutral och inte påverka eleven.
 Eftersom eleverna inte hunnit att utveckla någon större förtrogenhet med ämnet
kemi och laborationerna, så är det särskilt viktigt att tänka på att de är påverkbara
i hög grad. Larsson32 menar att om  man intervjuar en erfaren yrkesman om hans
arbete, så påverkas denne inte särskilt mycket av intervjuaren. Det gör däremot en
elev som nyligen lärt sig något. Det finns en osäkerhet kring den nya kunskapen.
 
 I intervjuer kan det också vara svårt att tolka den information man får. Att förstå
den man talar med är mer än att rent språkligt tillgodogöra sig vad han eller hon
säger.33 Här kan det vara en nackdel att inte känna eleven i förväg, eftersom det
kan vara svårare att tolka en elevs ord utan någon bakgrundskunskap om eleven.
Å andra sidan har inte intervjuaren någon förutfattad mening om eleven. I mitt fall
visste jag ju inte vilken kunskapsnivå eleverna befann sig på, vilka ambitioner de
hade etc.
 
 I mina intervjuer var ett par av eleverna ganska fåordiga. Därför styrde mina
följdfrågor i hög grad hur samtalet utvecklades i de intervjuerna. Jag försökte
ändå tänka på att formulera dem så att de inte blev ledande.
 
 Något som jag upptäckte efter min första intervju, var att det var väldigt viktigt
att klargöra mitt syfte med intervjun för eleverna. Jag förstod på min första elev
att han trodde att det var någon slags kontroll av hans kemikunskaper. Jag var
därför ännu mer noga efter den intervjun att tala om att det var för min skull som
intervjuerna gjordes och att de kunde hjälpa mig genom att berätta om sina
upplevelser och slutsatser.
 
 När det gäller min observation i klassrummet så var ju syftet att få en helhetsbild
av laborationssituationen, se hur eleverna rent praktiskt arbetar och vad de lär sig
under arbetets gång. Jag skapade mig en bild av lektionen, men när man har med
människor att göra är det så många faktorer som spelar in. 23 elever som känner
varandra väl och som har utvecklat ett sätt att arbeta tillsammans, som lär sig
saker olika fort och på olika sätt etc. En kemilektion ger en del av bilden, men en
”rättvis” bild ges först efter en lång tids observationer.
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 Vid ostrukturerade observationer ska observatören registrera ”allting”. Det är
självklart en omöjlighet.34 Det finns här en risk att observatören ser ”det han vill
se” och missar andra väsentliga bitar. Observatören bör vara medveten om detta
vid bearbetningen av materialet. När man samtalar med personer under en
observation, finns det samma risk som i en intervju, att intervjuaren bara frågar
om det hon vill veta och missar annat. Att jag ändå tyckte det var viktigt att ställa
frågor till eleverna, var för att jag ville försöka se vad de uppfattar/upplever i
själva laborationssituationen.
 
 
 4 RESULTAT
 
 4.1 Bearbetning av materialet
 
 Efter observationen, som jag gjorde under ett lektionspass, skrev jag ner mina
iakttagelser och samtal utifrån de stödord jag antecknat under tiden. Jag skrev
även rent anteckningarna på datorn senare. Intervjuerna behandlades på samma
sätt.
 
 Vid genomgången av elev-intervjuerna har jag försökt att hitta likheter och
skillnader i deras beskrivning av kemi-temat, beskrivningar och förklaringar av
olika experiment samt deras upplevelser av vad de lärt sig.
 
 I bearbetningen av intervjuerna har jag sökt svar på mina frågeställningar; Vad har
eleverna lärt sig? Vad kommer de ihåg? Har det funnits andra värden, än att lära
sig kemi, i laborerandet?
 
 Eftersom jag endast har en intervju ur lärarperspektiv, så har jag inte kunnat göra
några jämförelser där. Jag har bearbetat den utifrån områdena; beskrivning av
kemi-temat, det laborativa arbetssättet, verklighetsanknytning och kemi i de lägre
åldrarna, för att få en beskrivning av lärarens syn på, och upplevelse av
laborationer.
 
 
 4.2 Elevintervjuer
 
 När eleverna berättade om hur de praktiskt gått tillväga under kemitemat, så
beskrev sex stycken, alltså alla utom en, ”hypotesmodellen”. Den innebär att
eleverna läser instruktionen till laborationen, ställer en hypotes om vad som
kommer att hända, utför laborationen, jämför med hypotesen och försöker förstå
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varför det blev som det blev. Utförandet och resultatet skrivs/ritas sedan i en
arbetsbok.
 
 När eleverna berättade om de olika laborationerna, beskrevs tio olika experiment
(bilaga 3). De beskrev fler än ett experiment var.
 
 - Fyra elever berättade om att vatten och BTB35 ändrar färg när man
blåser utandningsluft i det (bilaga 3A).
- Tre elever beskrev hur de tillverkat en vulkan som sprutade ut lava (bilaga 3B).
 
- Två elever berättade om följande experiment:
 
 I ett glas fullt med vatten, får det ändå plats en hel del bomull (bilaga 3C).
 Om man häller gasen koldioxid på ett ljus, så slocknar det (bilaga 3D).
 Blandas bakpulver och vatten i en burk och ett lock sätts på, så exploderar det efter en
 stund (bilaga 3E).
 
- Följande experiment var det endast en elev som beskrev:

Försurat vatten kan göras neutralt genom kalkning (bilaga 3F).
Sockerbitar löser sig snabbare i varmt än i kallt vatten (bilaga 3G).
Ett ljus kan släckas med en gaffel (bilaga 3H).
Undersökte te med citron och te med bikarbonat (bilaga 3I).
Diskmedel påverkar vattnets ytspänning (bilaga 3J).

Det var ingen som berättade om laborationen där grus filtrerades eller om den
mättade saltlösningen (bilaga 3K, L).

I intervjuerna beskrev eleverna själva utförandet och  vad som hände under
laborationen.
Av de 18 experiment som beskrevs (där alltså några var samma), så visste
eleverna i tio av fallen hur de hade gjort och vad som hände.
I tre av experimentet fattades någon väsentlig del i beskrivningen. Det kunde t.ex.
vara någon kemikalie som glömdes bort eller två laborationer som blandades
ihop.

Vi blandade ättika och nåt och vatten och karamellfärg. Sen tog vi en sockerbit och
en burk med kallt och en med varmt vatten och såg var sockerbiten smälte
snabbast.
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De återstående fem experimentbeskrivningarna var i stort sett korrekta, men
saknade någon detalj.

Vi hällde i ATB i vatten, eller hette det BTB? Vi blåste med ett sugrör, då
ändrade det färg, men jag kommer inte ihåg vilka färger det blev.

Följdfrågan till beskrivningen av utförandet och resultatet var varför blev det som
det blev?
Fem elever hade en riktig förklaring av resultatet. Av dessa fem var det fyra som
hade visat just detta experiment för föräldrarna på åhörardagen.

I tio av fallen visste eleverna inte varför det blev som det blev, eller så hade de en
felaktig förklaring.

Man hällde i bikarbonat först, sen karamellfärg och sist ättika. Det kom ut lava.
Jag vet inte varför det blev lava.

Tre elever var på rätt väg i förklaringen, men som saknade någon detalj, vilket
gjorde att beskrivningen blev ofullständig.

Under laborationen får tre elever en förklaring till resultatet genom att läsa på
baksidan av instruktionsbladet, två elever frågar fröken och två elever funderar
själva och kommer på förklaringen efter ett tag.

Vad upplever eleverna själva att de lärt sig?
- Tre elever har lärt sig att vatten ändrar färg om man blåser i det. De vet dock

inte varför.
- Det är två elever som har lärt sig den kemiska beteckningen H2O på vatten.
- Två elever har lärt sig en hel del om hur man släcker bränder. (Detta område

hade de haft i läxa och även ett läxförhör om hur man släcker bränder).
- En elev upplevde att hon lärt sig en del om reaktioner.
- Det var en elev som valt att forska om kemi på lektionen ”fri forskning”. Den

eleven hade lärt sig att det går jätte-många atomer på en vattenmolekyl. (Han
menar förmodligen på en vattendroppe. Egen anm.).

Elevernas kommentarer till laborerandet:
- Det har varit roligt. (4 elever)



- Man förstår mer om man gör det själv, än om fröken visar.  (3)
- Det har varit lätt att laborera.  (2)
- Jag tycker att laborerandet har varit krångligt och svårt.  (1)
- Ibland har det varit lätt och ibland har det varit svårt.  (1)
- Det är spännande att se vad som händer.  (1)
- Det har varit en del svåra ord i förklaringarna på baksidan. (1)

Eleverna har svarat med mer än ett svar och beskrivit fler än ett experiment var.

4.3 Lärarintervju

Enligt läraren har temat fungerat bra och varit uppskattat av eleverna.
Kemiundervisningen varvas med laborationer och lektioner. På lektionerna går
läraren igenom kemiteori. Det kan t.ex. vara vad en molekyl och vad en atom är,
hur man släcker bränder etc.

Klassen har också haft lite drama där barnen har fått gestalta fast, flytande och
gasform, genom att röra sig på olika sätt. Ibland har läraren en kort genomgång
där hon påminner om att eleverna måste skriva hypotes och jämföra med
resultatet samt att de måste skriva varför det blev som det blev. Men för det
mesta läser de, enligt läraren, instruktionerna själva.

Läraren menar vidare att eleverna upptäcker en hel del själva under laborationens
gång och att hon finns till hands och handleder där det behövs.
Läraren tycker att det laborativa arbetssättet underlättar inlärningen.

Det är självklart så att eleverna lär sig mer om de får göra något praktiskt än om
jag skulle stå och föreläsa. Jag får max prata i tio minuter, sen måste de få jobba
själva. Det gäller i alla ämnen, att jag inte får ha för långa genomgångar.

Hon menar också att det finns ett värde i att de vet att det händer något, även om
de inte förstår varför, rent kemiskt. Om de inte förstår och lär sig det nu, så går
det lättare nästa gång det kommer upp igen, tror läraren.

En annan viktig del är också att de lär sig hur man laborerar. Eleverna måste
arbeta tillsammans och hjälpas åt, både vid utförandet och slutsatsen och det är



värdefullt enligt läraren.

När det gäller verklighetsanknytning så sker det genom att klassen ska göra ett
studiebesök på en förälders arbetsplats. Där ska de få titta på olika sorters
metaller.

Läraren tycker att det är synd att många som undervisar på ”mellanstadiet” inte
laborerar med barnen.

Att arbeta med kemi på ”mellanstadiet” är lättare än vad man tror. Man måste
bara våga tänka lite nytt. Det går oftast att ordna det praktiskt t.ex. med hjälp av
rullvagnar och sedan turas om med dessa i arbetslaget. Materialet man använder
behöver inte heller vara så avancerat. Visst kan svårigheter ibland bero på
bristande resurser, men inte alltid.

Att arbeta med barn i olika åldrar tycker hon inte heller är något problem.

Det finns treor som är väldigt mogna och duktiga och det finns femmor som
inte är så motiverade. Det beror ofta inte på åldern, utan på mognad och
personlighet. Så fungerar det ju i alla ämnen.

4.4 Redovisning av observationstillfället

Efter det att eleverna diskuterat en stund om vilken laboration de skulle börja
med, var aktiviteten i full gång. Muggar hämtades, sand filtrerades, det blåstes
och smakades, det löstes och färgades och det spilldes…
Eleverna hade fullt upp med själva utförandet.

Vid byte av experiment blev det sedan lite väntetid för en del. Det var nämligen
bara redan gjorda laborationer som fanns lediga för en del grupper.

När eleverna, innan utförandet skulle ställa en hypotes, så verkade det som om de
ofta visste vad som skulle hända. En grupp som skulle blåsa utandningsluft i
vatten med BTB, skrev att de trodde att vattnet skulle ändra färg. På frågan om
varför de tror det, så svarade de att de hade sett att det blir så hos de andra
grupperna.

De som hann, försökte hitta en förklaring till resultatet, antingen genom att läsa
och skriva av baksidan på instruktionen eller genom att fråga fröken eller någon
kamrat. En del elever skrev och ritade väldigt noga i sin arbetsbok, andra skrev



bara något enstaka ord.

Delar av samtal under lektionen:

- Vad gör ni för något?
- Vi färgar andedräkt. Titta här! Man häller i BTB i ett glas med vatten och blåser och då blir det

blått, sen grönt och sist gult.
- Hur kommer det sig att det ändrar färg?
- Det är andedräkten som gör det (svarar en elev som gjort laborationen tidigare).
- Vad är det i andedräkten som gör det?
- Ja, det var något speciellt som gjorde det… (svarar samma elev).
- Det var nog koldioxid, svarar en annan elev.
- Vad är det BTB visar med sin färg?
- Den visar andedräkten.
- Har ni hört talas om surt och basiskt?
- Nej.
 
 Eleverna hade enligt detta samtal inte hört talas om de begrepp som det här
experimentet egentligen visar på.
 
 - Vi har lagt en pappersbit i ett glas och doppat ner den upp och ner i vatten.
- Vad hände då?
- Papperet var torrt, fast man doppade ner det i vattnet.
- Hur kommer det sig?
- Det beror på att luften trycker undan vattnet. Vattnet kan liksom inte komma

  åt papperet.
- Vet ni någon gång man har haft nytta av detta i verkligheten?
- Nej.
 
 I anvisningarna till denna laboration finns ett tydligt förslag på hur den kan
verklighetsanknytas.
 
- Vad gör ni?
- Det står här att vi ska blanda te och citron och te och bikarbonat.
- Vad händer om ni gör det?
- Det händer ingenting. Det står att vi ska smaka, men det verkar så äckligt.

 Man ska kunna se nånting också, men jag vet inte vad.
- Ser du någon skillnad på de olika muggarna?
- Nja, den ena kanske är lite ljusare än den andra.
- Vad kan det bero på?
- Jag vet inte, det kanske beror på bikarbonaten.

Här var eleven beredd att ge upp och var inte så intresserad av resultatet.



4.5 Sammanfattning av resultatet

En gemensam punkt vid beskrivningen av kemi-temat var att hypotesmodellen
fanns med som ett viktigt inslag i laborationerna. Alla elever utom en berättade
om denna modell. I intervjuerna beskrev eleverna vidare en mängd olika
experiment. Det experiment som flest elever nämnde, fyra elever av sju, var när
de hade fått blåsa med ett sugrör i vatten+BTB och se hur det ändrade färg (bil.
3A). Vulkanen som sprutade lava (bil. 3B) beskrevs av tre elever. Ytterligare åtta
experiment togs upp, men då av en eller två elever. Det fanns också ett par
experiment som ingen elev berättade om.

När eleverna berättade om själva utförandet och vad som hände under
laborationen, så kom eleverna ihåg tio av de arton experimenten. Fem
beskrivningar var ofullständiga och tre hade väsentliga brister.

På frågan om varför det blev som det blev förklarades fem resultat på ett riktigt
sätt. Av dessa korrekta beskrivningar hade fyra stycken demonstrerats för
föräldrarna på åhörardagen. Tre experiment beskrevs ofullständigt och i tio fall av
de arton experimenten, visste inte eleverna varför det blev som det blev, eller så
hade de en felaktig förklaring till detta.
När det gäller elevernas egen upplevelse av vad de lärt sig, så var det tre elever
som hade lärt sig att vatten+BTB ändrar färg om man blåser i det. De visste dock
inte varför. De andra sakerna som de upplevde att de hade lärt sig beskrevs
endast av en eller två elever.

Drygt hälften av de intervjuade eleverna, fyra stycken, tyckte att det hade varit
roligt att laborera. Ett par tyckte att det hade varit lätt och ett par att det hade varit
svårt. Tre elever tyckte att det var lättare att förstå när man fick göra
laborationerna själva än om fröken visade.

Läraren upplevde att kemi-temat hade fungerat bra. Hon betonade
hypotesmodellen och påminde eleverna om att de skulle följa den. Enligt läraren
var det viktigt att inte ha någon lång genomgång. Om det överhuvudtaget skulle
vara någon fick den vara på högst tio minuter, sen måste eleverna få jobba själva.
Läraren tyckte att det var självklart att eleverna lärde sig mer om de fick jobba
praktiskt. Hon var medveten om att de inte lärde sig allt ”rent kemiskt”, men
menade att de hade nytta av det ändå inför framtiden.

Verklighetsanknytning skedde, enligt läraren, genom studiebesök som var kopplat
till kemiämnet, men inte till laborationerna.

På många skolor är det enligt läraren inte så vanligt att man arbetar med kemi- och
fysiklaborationer i de lägre åldrarna. Här menar läraren att det gäller att våga tänka



lite nytt. Det går ofta att ordna saker och ting praktiskt om man bara vågar.

Under kemi-lektionen som jag var med på, var eleverna väldigt aktiva. De lade ner
stor möda på själva utförandet av laborationen. Eleverna var duktiga på att
förklara vad de gjorde rent praktiskt, men de kemiska funderingarna fanns inte så
ofta där. Alla hann inte ta reda på förklaringen till sin laboration. De som hann
tittade antingen på baksidan av instruktionspapperet, där en förklaring fanns,
frågade fröken eller någon kamrat. En del elever skrev och ritade tydligt i sina
arbetsböcker, medan andra bara skrev något enstaka ord.

5 DISKUSSION

Att det är viktigt att få med praktiska inslag i no-undervisningen är nog de flesta
överens om. Det finns en grund till detta hos bl.a. Piaget och Dewey. ”Learning
by doing” är ett väl förankrat uttryck idag. I Lpo 94 betonas det laborativa
arbetssättet som en viktig del av undervisningen. Eleverna ska få möjlighet att
pröva antaganden och lösa problem samt reflektera över erfarenheter.36 I
Kursplaner för grundskolan blir det ännu tydligare att experimenterandet ska
användas som undervisningsmetod i no-ämnena.
Av egen erfarenhet och genom undersökningen i detta arbete, kan jag ändå förstå
att det inte alltid är så att eleverna lär sig bara genom att göra.

En av mina frågeställningar inför mitt examensarbete var: Vad är det som gör att
eleverna, genom en laboration lär sig något och sedan kommer ihåg det?
Jag har givetvis inte kommit fram till något entydigt svar, men undersökningen
och litteraturen har gett mig flera funderingar som jag redovisar här.

Den första slutsats jag kan dra är att det inför laborationer behövs en väl
genomtänkt handledning. Beroende på vad det är för slags laboration som ska
utföras, vilken svårighetsgrad den har, vilken bakgrundskunskap som finns hos
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eleverna, om nya begrepp kommer in i  bilden osv, så blir handledningen olika.
Ibland kan det behövas en längre teorigenomgång i samband med en laboration.
Därmed inte sagt att den behöver vara av traditionell ”föreläsningskaraktär”.
Ibland kanske det inte behövs någon genomgång alls. Ibland kan eleverna
gruppera sig själva, men ibland behöver läraren bestämma grupperna osv. Även
om det finns bra läroböcker och instruktionsblad till olika experiment, så måste
jag som lärare ändå fråga mig: Vad vill jag med denna laboration? Vad vill jag att
eleverna ska lära sig? Hur ska jag följa upp den? osv.

Om en laboration ska ge en verklig erfarenhet, så måste eleverna enligt Piaget,  få
stor frihet i experimenterandet. Om de inte får göra det med full frihet att ta egna
initiativ, så blir det inget annat än ”…en ren drill utan pedagogiskt värde…”37 Vad
innebär detta i dagens skolsituation? Är det frihet att ”servera” material och sedan
låta eleverna upptäcka något på egen hand? Eller blir det kanske istället som
Kerstin Bergqvist upptäckte, att eleverna blir förvirrade när de inte vet vad de ska
titta efter/upptäcka?38 Kan man i så fall ha något bestämt mål i förväg eller gäller
det att försöka koppla till det som passar just då? Samtidigt har vi ju vissa mål
som eleverna ska tillgodogöra sig…

Jag tror att vi ändå måste sträva efter att i själva experimenterandet ha så stor
frihetsgrad som möjligt, inom vissa givna ramar. Eleverna måste få möjlighet att
tänka efter i laborationssituationen, ställa frågor som kommer upp och diskutera
med varandra. Själva utförandet får inte bli en egen del för sig, som jag upplevde
att det var till stor del i ”min klass”, utan måste knytas samman med teorin. Här
har samtalet/handledningen i laborationen en viktig funktion. Bergqvist menar,
att det utöver nyfikna elever krävs en aktiv samtalande lärare som leder eleverna i
det naturvetenskapliga arbetssättet.39

Detta kräver givetvis gott om tid. ”Väsentliga inslag är konkreta erfarenheter och
reflektion över det eleverna själva erfarit. Detta betyder att god tid måste ägnas åt
elevernas egna undersökningar, upptäckter och diskussioner.”40

För att frågor och funderingar ska komma igång är det viktigt att laborationerna är
anpassade till rätt nivå. Under en egen kemilaboration på lärarutbildningen,
uttryckte sig en student så här: ”Det är så svårt och obegripligt att jag inte ens kan
formulera en fråga.” Kemiexperiment i läroböcker är ofta avsedda för elever i de
högre åldrarna. De utgår ifrån att det finns en viss bakgrundskunskap inom
kemin. Därför måste jag som handledare tänka igenom på vilket sätt ett
experiment ska förankras hos eleverna. Om jag t.ex. ska ha med experimentet
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med vatten och BTB, (bil. 3A), så måste jag fråga mig varför det ska vara med.
Är det tillräckligt att eleverna tycker att det är roligt och häftigt. Dessutom var det
ju faktiskt så att de experiment som det var lite ”hokus-pokus” över, kom flest
elever ihåg. Eller ska jag få in begreppen surt och basiskt, som är det som detta
experiment egentligen visar? Hur gör jag då?

Det är en konst att förklara begrepp som ofta har en ganska avancerad bakgrund,
på ett lättförståeligt sätt. Här gäller det att hitta förklaringsmodeller som är
tillräckliga och som passar den åldersgrupp man undervisar. För att hitta dessa
måste jag som lärare veta vilken erfarenhet och  befintlig kunskap eleverna har.
Detta var enligt Ausubel den viktigaste enskilda faktor som påverkade
inlärningen.41

Elevernas erfarenhet kommer oftast från deras egen vardag. Det är alltså av vikt
att kunna vardagsanknyta i undervisningen. Det kan vara lätt att tro att
vardagsanknytning måste ske genom något studiebesök eller liknande ute i
verkligheten, men det är bara en del. Att använda sig av material som finns i vår
vardag och som har olika kemiska egenskaper är också en koppling till
verkligheten. I klassen där jag utförde min undersökning använde de material som
barnen för det mesta kände till hemifrån som te, citron, bakpulver, ättika, salt,
socker mm.  Enligt Hans Persson, som har skrivit litteraturen ”min” lärare
använde sig av, bör experimentens motsvarighet i vardagen poängteras. Det gör
att eleverna får någonting att ”hänga upp” sin kunskap på. Det skapar också en
mening med själva experimentet. I litteraturen finns det i stort sett en
vardagskoppling till varje experiment (se bilaga 4).

Vad kommer eleverna ihåg av det de lärt sig?
Eleverna i ”min klass” var duktiga på att komma ihåg vad de hade gjort och vad
som hände under en laboration, själva utförandet. De kom särskilt ihåg de
experiment där det hänt något häftigt och ”oförklarligt”. Däremot visste de oftast
inte varför resultatet blev som det blev. I samtalen under laborationens gång
visade det sig att de ofta hade vissa lösryckta bitar klara för sig, men de kunde
inte koppla samman dessa och dra slutsatser på egen hand. De hade möjlighet
och det var meningen att de själva skulle läsa förklaringen till resultatet på
baksidan av instruktionsbladet. En del brydde sig inte om det. De påpekade
istället noga i intervjun att de minsann aldrig hade tittat på baksidan. Det var som
om de tyckte att det var fusk att göra så. En elev läste på baksidan och skrev av
det, men hon förstod inte riktigt utan tyckte att det ofta var många svåra ord i
förklaringarna.

De förklaringar som finns till materialet är enligt författaren tänkta som
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lärarhandledning. Det är tveksamt om en elev i år tre förstår vad det handlar om
genom att själv läsa förklaringen. Här är återigen handledningen viktig. I samtal
kan läraren följa upp laborationerna, ge eleverna en chans att förstå och lära sig
av resultatet. Det är ju i samtalet som tänkandet börjar utvecklas, enligt
Vygotsky.42 Persson menar att just sammanfattningen av resultaten och det man
lärt sig är viktigt. Det ska formuleras tillsammans. Alla ska få chans att göra detta
ordentligt och sedan ha möjlighet att återvända till det.43

I detta sammanhang måste påpekas att de elever som förklarade sin laboration på
ett riktigt sätt, var i stort sett de som hade demonstrerat den för föräldrarna. De
hade varit tvungna att sätta sig in i ”problemet” och de var tvungna att kunna
förklara resultatet för föräldrarna. Det är först när man själv förklarar för någon
annan som man lär sig, ska någon ha sagt. Detta skulle kunna tas tillvara i
undervisningen genom att eleverna själva får demonstrera laborationer för
varandra. Å andra sidan skulle ett problem kunna vara att man bara lär sig ”sitt”
experiment.

Vad upplever eleverna att de själva lärt sig?
En sak som förvånade mig var att elevernas egna upplevelser av vad de lärt sig
under kemi-temat, oftast inte var kopplat till laborationerna, utan till
teorigenomgångarna. T.ex. den kemiska beteckningen på vatten, molekyler och
atomer samt hur man släcker bränder i skogen. Vad detta berodde på kan jag
bara spekulera i. Var det så att själva experimenterandet var så nytt för dem att de
till stor del koncentrerade sig på utförandet med följd att analys och slutsats ofta
kom i andra hand? Upplevde de laborerandet mest som en ”kul grej”? Var
experimenten inte anpassade till rätt nivå? Fanns det inget sammanhang att sätta in
denna nya kunskap i?

Något annat som finns med som en viktig del i undervisningen idag och som inte
får glömmas bort när det gäller laborationer är att ”Undervisningen skall anpassas
till varje elevs förutsättningar och behov. // Därför kan undervisningen aldrig
göras lika för alla.”44 Ausubel menar att när en individ kan fungera på ett språkligt
symboliskt plan, så är det den effektivaste undervisningsformen. De som klarar
av det har rätt att få verbal undervisning. Men han menar vidare att konkretion kan
vara nödvändig för förståelse, när det handlar om barn.45

Det är förmodligen en blandning av olika undervisningsformer som behövs.
Den känsliga delen i en laboration är nog som jag nämnde tidigare, kopplingen
mellan utförandet och teorin. Här bör jag som lärare vara extra observant och
anpassa efter varje elevs behov. Jag inser att det kan bli problem i stora klasser
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och kan bara hålla med Ott som menar att no-undervisningen behöver resurser
framförallt för att kunna bedriva undervisning i halvklass, eller ännu mindre
grupper.46

Finns det då några andra värden i laborerandet, än att bara lära sig kemi?
Laborerandet bidrar i hög grad till att hålla barnets uppmärksamhet och intresse
vid liv. Detta är enligt Dewey en anledning till att man bör laborera ofta.47

I lärarintervjun framkom att samarbetet mellan eleverna tränas. Även här kommer
Deweys tankar in om att skolans huvuduppgift är att träna barn i samarbete och
ömsesidig samverkan för att nå ett gemensamt mål.48 Det finns alltså  en social
funktion.

Eleverna lär sig också hur man laborerar, vilket enligt läraren är värdefullt inför
framtiden. Hon menar vidare att det är viktigt att eleverna vet att det händer något,
även om de inte riktigt förstår varför.  Laborerandet kan vara ett sätt att göra det
hela lite roligare och detta är, enligt Ott, en förutsättning för att göra no-
undervisningen begriplig.49

Denna glädje finns med som ett viktigt mål att sträva mot, i Kursplaner för
grundskolan. ”… att eleven upplever upptäckandets och experimenterandets
glädje och utvecklar sin lust och förmåga att ställa frågor om fenomen i
naturen…”50

Det ska alltså vara en glädje att experimentera. Det laboranten kommer fram till i
sitt experiment är värdefullt oavsett om det blev som det ”var tänkt” eller inte. Ett
resultat är alltid ett resultat. Varför det blev som det blev utgör grunden för en
diskussion, det blir ett lärtillfälle i sig. Därför verkar det vara helt förkastligt att
låta elever (och studenter) göra om en laboration p.g.a. att resultatet inte blev som
det skulle. Det är svårt att känna glädje och nyfikenhet när man efter en lång
laboration får börja om på nytt igen…

Det finns tydligen en del värdefulla sidoeffekter som vi får med i
laborationssituationen. Målet bör, som jag ser det, ändå vara att laborationerna
ska bidra till att öka förståelsen för olika fenomen inom kemiämnet. De måste
underlätta för eleven och inte försvåra. Blir laborationerna meningsfulla om
eleverna inte förstår vad de gör och varför? Upplevs kanske kemiämnet i så fall
som något svårt och obegripligt och vad får det för konsekvenser för
kemiundervisningen i de högre åldrarna?
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Jag har här i diskussionen redogjort och funderat kring mina frågeställningar i mitt
arbete. Detta ger tillsammans en bild av hur elever och hur läraren uppfattar
kemilaborationer. Det har som sagt öppnat för ytterligare funderingar. Mitt
material är relativt begränsat och mycket mer finns att upptäcka inom detta
område. Andra frågor som jag tycker skulle vara intressanta att undersöka vidare
är:
Hur upplever elever laborationer i senare delen av grundskolan?
Vad minns eleverna som jag intervjuat om ett år? Har saker och ting fallit på plats
eller är det bortglömt?
Hur ser olika lärare på det laborativa arbetssättet?
Kan själva laborerandet i skolan hitta ”nya” modeller, t.ex. ”Hjärnkontors-
modellen”?51

Vad hade eleverna lärt sig om de inte hade laborerat?

Även om detta bara är en liten del, så har en medvetenhet skapats som jag tror
gör mig observant på mina framtida laborationer i undervisningen. Jag hoppas att
jag ibland kommer att påminna mig om syftet med mitt examensarbete och ställa
mig frågan: hur upplever mina elever laborationerna?
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7 BILAGOR

1 Intervjufrågor elev
 

2 Intervjufrågor lärare
 
3 Beskrivning av experimenten

A. Färgad andedräkt
B. Vulkanutbrott
C. Ett glas fullt med vatten
D. Att se en osynlig gas
E. Burk med lock
F. Rädda sjön
G. Sockerbiten
H. Ljus och gaffel
I. Surt och sött
J. Oregano och vatten



K. Salt i vatten
L. Tratt och filter

1 Vardagsanknytning

Bilaga 1
INTERVJU ELEV

1. Berätta om kemiexperimenten ni gjort.

Hur jobbade ni? (grupp, 2&2, åldersblandat…)
Varför blev det som det blev?
Fler experiment som ni gjort?
Koppling till verkligheten?



2. Vilket experiment visade du för föräldrarna?

Hur förklarade du det?

3. Vad har du lärt dig under temat?

Något speciellt?
Sammanfattande intryck.

Bilaga 2
INTERVJU LÄRARE

1. Kan du berätta om kemitemat.

Hur ofta arbetar ni med laborationer?
Under hur lång period?
Teorigenomgång?
Arbetar ni även med fysik och teknik?



2. Hur har det fungerat?

Skillnad på 3:or, 4:or och 5:or?
Problem?
Önskemål?

3. Upplever du att eleverna lär sig mer genom att laborera själva?

Något experiment de kommer ihåg/lärt sig mer om än andra? Varför?
Finns det andra värden?
Går det att verklighetsanknyta?
Genomgång före eller efter laborationen?

Bilaga 3
Beskrivning av experimenten

Jag ger här en beskrivning av experimenten och  dess förklaringar som eleverna fick ta del av.
(På de instruktionsblad som eleverna fick fanns det även bilder med på utförandet).

A. Färgad andedräkt

1. Häll upp ett glas vatten.
Häll i BTB så att du får tydlig färg på vattnet.
Vilken färg blir det?



2. Blås ned i vattnet med hjälp av sugröret och se vilka färger du kan få.
Rita, måla och skriv om dina resultat.

Förklaring:
BTB, eller bromtymolblått som det heter, är ett mycket användbart färgämne eftersom det så
tydligt visar när ett ämne är neutralt, d.v.s. varken surt eller basiskt.
När man blåser ned i vattnet kommer den koldioxid som finns i andedräkten att lösas i
vattnet och bilda kolsyra. Här är det alltså en gas, som löser sig i vattnet, som gör att vattnet
blir surt. Precis likadant är det med det sura regnet där gaser från eldning och bilavgaser gör
regnvattnet surt.
Kranvattnet som från början är lite basiskt blir alltså allt surare när vi blåser i det. När
vattnet med BTB blir grönt är det varken surt eller basiskt. Det är neutralt. Vi har gjort en
neutralisation.
När man fortsätter att blåsa blir vattnet surare och surare. Det ser vi på att färgen ändras till
gult.
Surheten mäts i den s.k. pH-skalan.

B. Vulkanutbrott

Forma en vulkan av modellera. Häll lite karamellfärg och bakpulver i vulkanens krater. Tillsätt en
matsked ättika och studera vad som händer.

Förklaring:
Det sker en kemisk reaktion mellan bakpulvret och ättikan som gör att det bildas koldioxid.
Det blir som ett gasfyllt färgat skum.

Bilaga 3

C. Ett glas fullt med vatten

1. Fyll ett glas ända upp med vatten.

2. Fyll ett annat glas med bomull.

3. Vad händer om du försöker få ner all bomullen i vattnet? Vad tror du?



4. Försök! Doppa försiktigt varje bomullstuss i vattnet så att den får suga vatten, innan du släpper
den.

5. Vad hände?

6. Vad tror du om detta?

Förklaring:
Bomull består av långa fibrer eller trådar. Titta på dessa i lupp.
Trådarna består till största delen av håligheter. Vattnet består av mycket små molekyler som
kan fylla dessa hålrum och kila in överallt.
Dessutom mjukar vattnet upp bomullen. När den är torr är fibrerna styva och går inte att
packa så hårt som när de är uppblötta och smidiga av vattnet.
Experimentet visar alltså att bomullen tar mindre plats som blöt.

D. Att se en osynlig gas (demonstrationslab.)

Blanda 2 msk bakpulver och ½ kaffekopp varmt vatten i ett litermått. Om man för en brinnande
tändsticka över det ser man att den slocknar av den koldioxid som bildas. Men man ser inte gasen.
Häll gasen ur litermåttet, gärna till en annan glasburk där du har en tänd tändsticka.

Bilaga 3
E. Burk med lock

1. Bred ut en tidning och håll till på den när du gör experimentet.

2. Häll två matskedar bakpulver i en plastburk.



3. Fyll en filmburk till hälften med varmt vatten.

4. Ställ ned filmburken i plastburken och sätt på locket.

5. Skaka snabbt och ställ den på tidningen.
STÄLL DIG EN BIT IFRÅN!

6. Vad händer?
Hur ser burken ut när du skakar?
Hörs det några ljud?
Rita och beskriv.

Förklaring:
När man blandar bakpulver och vatten sker en kemisk reaktion. Det bildas en gas som heter
koldioxid. Om man häller bakpulver i vatten i ett glas kan man se gasen som gasbubblor. För
övrigt är det detta som är poängen med bakpulver. Att gasbubblor gör degen eller smeten
riktigt pösig och fluffig.

F. Rädda sjön (demonstrationslab.)

En burk med vatten och BTB föreställer en sjö. I ett moln finns surt regn p.g.a. bl.a. fabriker. Låt en
tavelsvamp indränkt med vatten och citron symbolisera molnet. När det regnar i sjön blir vattnet gult.
Sjön blir försurad. Vad gör vi då? Vi kalkar. Riv ner lite tavelkrita i sjön. Vattnet blir basiskt igen.

Bilaga 3
G. Sockerbiten

1. Häll upp ett glas vart och ett glas kallt vatten.



2. Vad händer med en sockerbit om man lägger den i kallt vatten?
I varmt?
Rita och skriv vad du tror.

3. Pröva nu och titta noga på vad som händer
Du ska inte röra om i glasen.
Fortsätt gärna med en sockerbit till i varje glas.

4. Försök att så noggrant du kan beskriva i ord och bild vad som hände.

5. Hur smakar vattnet?

Förklaring:
En sockerbit är uppbyggd av små kristaller. Dessa är synliga för ögat. Kristallerna i sin tur är
uppbyggda av massor av sockermolekyler. Dessa är alldeles för små för att ögat ska kunna
urskilja dem en och en.
Vattnet består av vattenmolekyler. När vi lägger sockerbiten i vattnet kommer
vattenmolekylerna, som ju hela tiden är i rörelse, att knuffa loss sockermolekyler från
sockerbitens yta, bogsera ut dem och sprida dem i glaset. I det varma vattnet rör sig
vattenmolekylerna mycket snabbare och i vidare svängar och knuffar därför effektivare
sönder sockerbiten.
När det ser ut som om sockerbiten är försvunnen har vattenmolekylerna och socker
molekylerna blandat sig och finns huller om buller i hela glaset.
Det är därför du kan ta vatten var som helst i glaset och känna den söta smaken.
En del elever kommer säkert att säga att ”sockret smälter i vattnet”, eftersom det ju ser ut
som när snö smälter. Men på kemispråk är det skillnad mellan när ett ämne smälter och när
det ämne löser sig. Ett ämne smälter när det övergår från fast form till flytande. (Socker
smälter om man upphettar det i en stekpanna). Att ett ämne löser sig betyder att dess atomer
blandar sig med ett annat ämne.

H. Ljus och gaffel

Du behöver ett ljus och en gaffel.
Kan du släcka ljuset med en gaffel? Pröva olika sätt.

Förklaring:
Metallen i gaffeln leder värme bra. När man sänker ned gaffeln över ljuslågan leds värmen
bort från lågan och temperaturen kommer bli så låg att den understiger
antändningstemperaturen. Då slocknar ljuset.



Bilaga 3
I. Surt och sött

1. Häll upp lite te i två glas.
Gör teet i det ena glaset surt genom att droppa i lite citronsaft.
Det andra glaset ska du bara ha för att kunna jämföra med.

2. Hur kan du se att teet med citron i är surare än det andra?

3. Smaka på lite strösocker. Hur ser man ut i ansiktet när man äter socker? Rita.

4. Vad tror du händer med det sura teet om du häller socker i det?
Testa! Ändrade det färg. Blev teet mindre surt? Rita och skriv.

5. Pröva nu med bikarbonat! Häll i en tesked i taget. (Häll i max två skedar).
Vänta en stund. Vad händer? Blev teet mindre surt? Rita och skriv.

Förklaring:
Bikarbonat tillhör den grupp av ämnen som kallas basiska (eller alkaliska) och som är
motsatsen till de sura.
Sura ämnen kännetecknas av att de släpper ifrån sig vätejoner i en vattenlösning. De basiska
ämnena har förmågan att snappa åt sig vätejoner. Blandar man ett surt ämne med ett basiskt
så kommer antalet vätejoner att minska, och då minskar surhetsgraden. Det är vätejonerna
som är själva surheten.

J. Oregano och vatten

1. Fyll en skål med vatten

2. Vad tror du händer om man häller i oregano i vattnet?

3. Häll en matsked av kryddan i skålen. Rita hur det ser ut. Varför blir det så, tror du?

4. Vad tror du händer om man släpper ner en droppe diskmedel mitt i glasskålen?

5. Pröva! Hur blev det?
Rita och beskriv i ord.

Förklaring:
Vattnet består av mycket små molekyler. En enda droppe innehåller ofattbara 40 000 000
000 000 000 000 000 miljoner molekyler. Mellan dessa finns krafter som gör att de håller
ihop. De dras till varandra av en sorts spänning som kallas ytspänning. Doppar du ett finger i



vatten ser du hur det hänger som en liten säck av vatten på fingertoppen. En vattendroppe
med andra ord.
Diskmedlet tar bort kraften mellan vattenmolekylerna.

Bilaga 3
K. Salt i vatten

1. Kan man lösa hur mycket salt som helst i ett glas med vatten? Vad tror du?

2. Pröva! Häll upp ett glas med vatten. Häll i en sked salt i taget.
Rör om tills allt saltet är löst,
innan du häller i nästa.

3. Vad blev ditt resultat?

4. När du har gjort färdigt testet: Häll över det översta av vattnet till det andra glaset. Låt det
stå en stund tills det är alldeles genomskinligt.

5. Doppa en pensel i vattnet och skriv något på ett svart papper. Vad händer när papperet
torkar? Förklara och rita och berätta.

Förklaring:
Det går inte att lösa hur mycket salt som helst i vattnet. Vattnets molekyler bildar som ett nät
där de joner som bygger upp saltkristallerna kan kilas in i hålen. När nätet är fullt kan inte
mer salt lösa sig.
Om man värmer vattnet går det att lösa mer salt.
När man skriver med saltlösningen kommer vattnet så småningom att avdunsta från
lösningen, d.v.s. övergå från flytande form till gasform (vattenånga). Då blir bara saltet kvar
på papperet.

L. Tratt och filter

1. Sätt ned filterpapper i en tratt och ställ tratten på den tomma burken.

2. Vad händer om man häller vatten med sand och salt genom tratten?

3. Pröva! Blev det som du trodde?

Förklaring:



I papperet finns små hål som i ett nät. De små, små vattenmolekylerna passerar lätt igenom,
men sandkornen är alldeles för stora.

Bilaga 4
Exempel på vardagsanknytning till ett experiment.

Till experiment L där vatten, sand och salt filtrerades, finns ett förslag på
koppling till vardagen. Läraren föreslås diskutera med eleverna vad det finns för
slags filter i vardagen. Det kan vara t.ex. gasmask, ventilationsfilter, flimmerhår,
dammsugarfilter, fiskhåv tänder hos en val etc. Vilken nytta gör dessa filter? Vad
sorterar de för något?

Experiment K kan kopplas till att havet är salt. När man badat i saltvatten och
sedan soltorkar kan man se saltet på huden.
Man framställer salt genom att man stänger in havsvatten i stora bassänger och
låter solen värma. Saltet blir kvar på bassängbotten som ett vitt lager.
Tårar är en saltlösning. Vi badar i saltvatten redan som foster. Fostervattnet har
samma salthalt som det urhav som en gång fanns på jorden.


