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Bedömningshandlingar i två klassrum
Likartat kemiinnehåll men skilda inramningar

Ragnhild Löfgren, Linköpings universitet 
Viveca Lindberg, Stockholms universitet

I den här delstudien analyseras två lärares introduktion samt uppföljning 
till ett moment i grundskolans kemi som berör det periodiska systemet och 
kemiska bindningar med särskilt fokus på lärarnas frågor, elevernas svar 
och den feedback lärare ger. Vi kommer i det följande att fokusera den as-
pekt av två lärares bedömningsarbete som är relaterad till klassrumskom-
munikationen – bedömningshandlingar på mikronivå under två lektioner. 
Det vi särskilt studerar är frågornas och svarens form och innehåll, samt 
lärarnas feedback till eleverna. Tidigare studier av lärares frågor till eleverna 
har huvudsakligen fokuserat formaspekter och visat att den typ av frågor 
som dominerar är sådana som enbart kräver ett kort och givet svar: ”Both 
in questioning and written work, teachers’ assessment focuses on low-level 
aims, mainly recall” (Black & Wiliam 1998a, s. 13, kursiv i originaltext). Vi-
dare visar studierna att lärarnas respons – bedömning – av elevernas svar är 
kortfattad, antingen accepteras svaret eller så avvisas det. Även om forskning 
inriktat på klassrumskommunkation (jfr t.ex. Sahlström, 2008) har ett annat 
fokus, förstärker dessa studier citatet av Black och Wiliam. Ett återkommande 
resultat inom klassrumsforskning pekar på formen för kommunikationen, I-
R-E mönstret (Initiering, Respons, Evaluering), medan man sällan haft fokus 
på innehållsliga aspekter av kommunikationen (Carlgren, 2009). I det här 
kapitlet undersöker vi vilka slags frågor kemilärare i svenska och finlands-
svenska ställer till sina elever, vilket innehåll som fokuseras i frågorna, vilka 
slags svar eleverna förväntas ge och vilken feedback lärarna ger på elevernas 
svar. På ett övergripande plan är vårt syfte att analysera vad som framstår som 
viktigt att kunna i ett specifikt moment av grundskolans kemi men också att 
belysa aspekter av formativ bedömning relaterad till lärares klassrumsarbete. 
Vi har tidigare presenterat en analys av 55 frågor (två lektioner) i ett av de 
finlandssvenska klassrummen, en vanlig lektion och en laborationslektion 
(Lindberg & Löfgren, 2010). I det kapitlet utvecklade vi den analysmetod vi 
nu använder som utgångspunkt samt en kompletterande jämförelse av de 
två lärarnas frågor, svar och feedback. Det vi avser att bidra med är kunskap 
om är vad som blir tillgängligt för eleverna att lära och vilket kemikunnande 
som stöds i de olika klassrummen. 
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Vi inleder med att introducera begreppen formativ bedömning och feed-
back och efter detta kommer ett avsnitt som behandlar naturvetenskapliga 
ämnespraktiker. Sedan följer det som är kapitlets huvudinnehåll – ett preci-
serat syfte, en presentation av hur vi gått tillväga metodiskt i analysarbetet 
och därefter följer resultat och diskussion.

Frågor, feedback och formativ bedömning
Bedömningens formativa funktion är en fråga som under de senaste tio åren 
fått särskild uppmärksamhet. Den forskningsöversikt som Black och Wiliam 
publicerade (1998a) och det efterföljande utvecklingsarbete med lärare på ett 
flertal skolor som den ledde till (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 
2004; Black & Wiliam, 1998b; Wiliam, Lee, Harrison & Black, 2004) har 
internationellt rönt stort intresse.

I översikten konstaterade Black och Wiliam bl.a. att de studier som desig-
nats för att förstärka den feedback eleverna fick, på ett avgörande sätt bidrog 
till elevernas lärande, men de konstaterade också att ”the quality of the feed-
back provided is a key feature in any procedure for formative assessment” 
(1998a, s. 36). Även Hattie och Timperley (2007) kommer till motsvarande 
resultat i sin forskningsöversikt. De jämför effekterna av feedback från olika 
studier med hjälp av statistiska analyser och konstaterar att: 

[F]eedback needs to provide information specifically relating to the task or process 
of learning that fills the gap between what is understood and what is aimed to be 
understood (s. 82). 

Med hjälp av Sadler (1989, s. 120-121) kan relationen mellan formativ be-
dömning och feedback ytterligare preciseras:

Formative assessment is concerned with how judgments about the quality of student 
responses (performances, pieces, or works) can be used to shape and improve the 
student’s competence by short-circuiting the randomness and inefficiency of trial-
and-error learning. […] Feedback is a key element in formative assessment, and is 
usually defined in terms of information about how successfully something has been 
or is being done. […] Broadly speaking, feedback provides for two main audiences, 
the teacher and the student. Teachers use feedback to make programmatic decisions 
with respect to readiness, diagnosis and remediation. Students use it to monitor the 
strengths and weaknesses of their performances, so that aspects associated with suc-
cess or high quality can be recognized and reinforced, and unsatisfactory aspects 
modified or improved.

Flera forskare har intresserat sig för vad som karakteriserar den typ av feed-
back som möjliggör för eleverna att utveckla sitt lärande. De har kommit 
fram till rätt samstämmiga svar: god feedback karakteriseras av att den kan 
“identify what has been done well and what still needs improvement and give 
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guidance on how to make that improvement” (Black m.fl. 2004, s. 14). I en 
senare artikel kompletteras detta med att god feedback “moves learners for-
ward” (Black & Wiliam, 2009, s. 8). Hattie och Timperley (2007) framhåller 
att god feedback ska kunna ge eleven svar på tre frågor: Vart är jag på väg? 
Hur klarar jag mig? Vad ska jag göra härnäst? För att den feedback eleven 
får i relation till dessa frågor ska vara betydelsefull för elevers lärande menar 
författarna att den ska kunna säga något om hur väl eleven förstått uppgiften, 
elevens förståelse av hur uppgiften ska göras, elevens metakognition/själv-
värdering och reglering av sina handlingar och om eleven själv. Även Wiggins 
(1998) framhåller att det inte räcker med feedback, som han menar handlar 
om att beskriva för eleven vad han/hon gjort, beskriva uppgiften (förvänt-
ningarna på vad eleven skulle ha gjort) och att beskriva skillnaden mellan 
dessa. Utöver feedback behöver eleven också få veta hur (på vilka sätt) han/
hon kan gå vidare för att komma till ett resultat som är rimligt i förhållande 
till uppgiften, detta kallar Wiggins för feed forward. Det sistnämnda kan 
tolkas som en aspekt av innebörden i den senare delen av citatet från Sadler 
ovan, att formativ bedömning även får konsekvenser för lärarens beslut om 
eventuella justeringar i förhållande till fortsatt undervisning. 

Utöver lärarens feedback till eleverna omfattar formativ bedömning, enligt 
Black och Wiliam (2009, s. 8), även följande moment:

1. Clarifying and sharing learning intentions and criteria for success;
2. Engineering effective classroom discussions and other learning tasks that elicit
evidence of student understanding;
3. Providing feedback that moves learners forward;
4. Activating students as instructional resources for one another; and
5. Activating students as the owners of their own learning.

Punkt 1 handlar om att även eleverna måste få tillgång till målen, detta är 
den grundläggande förutsättningen för att de ska kunna få kontroll över 
sitt eget lärande, dvs. vad kan eleverna i förhållande till vad de förväntas 
kunna? Punkt 2 handlar om vilka frågor som är viktiga att ställa i klassrum-
met i förhållande till det kunnande man vill åstadkomma (relativt målen). 
Här behövs en strategisk planering av frågor till eleverna som möjliggör för 
läraren att få syn på såväl elevers förståelse som deras missförstånd. Den 
tredje punkten fokuserar feedback enligt det vi beskrivit tidigare och det är 
här det blir tydligt att feedback utgör en aspekt av formativ bedömning men 
måste ses i relation till de övriga aspekterna. Punkterna 4 och 5 handlar om 
att ge eleverna redskap för att bedöma sina kamraters och sin egen kun-
skapsutveckling – att skapa förutsättningar för samarbete elever emellan där 
eleverna kan utgöra resurser för varandra, och därigenom kan bli ”ägare” av 
sin egen kunskapsutveckling. Sist, men inte minst, handlar det om att läraren 
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uppmärksammar vad som är svårt för en eller flera elever och förändrar sin 
undervisning i förhållande till detta. 

It will involve extending teachers’ skills in observation and questioning while making 
them aware of social and cultural influences on the assessment process. We need to 
bring out into the open the nature of the power relationship in teaching and assess-
ment and point out the possibility of reconstructing this relationship. (Gipps, 1999, 
s. 387)

Formativ bedömning handlar således både om elevens lärande och lärarens 
undervisning – i relation till varandra (Gipps, 1999). 

I denna studie fokuseras punkterna 2 och 3, dvs lärares frågor till eleverna, 
såväl innehållsligt som vilka slags svar som lärarna förväntar sig, och den 
feedback läraren ger på elevernas svar, men också om och i så fall hur 
elevernas svar och lärarens feedback bidrar till att läraren förändrar (just-
erar) sin undervisning. Det sistnämnda är en aspekt som vi menar bara delvis 
uppmärksammas av Blacks och Wiliams forskargrupp i och med deras fokus 
på den typ av samtal som uppstår i förhållande till olika typer av frågor, 
elevernas svar och lärarens feedback. Frågornas karaktär bidrar till att synlig-
göra vilken typ av klassrumskommunikation som etableras mellan lärare och 
elever – och därmed till vilka förutsättningar för lärande eleverna erbjuds 
(vad som efterfrågas). 

I klassrumsforskning har man sedan lång tid uppmärksammat formfrågor, 
det s.k. I-R-E mönstret (Mehan, 1979), för hur klassrumssamtal ofta genom-
förs (jfr även Sahlström, 2008). Paul Black har uppmärksammat relationen 
mellan lärares frågor till eleverna, den feedback lärare ger som förutsättnin-
gar för formativ bedömning. Han konstaterar i ett flertal artiklar att endast en 
liten del av de frågor lärare ställer kräver mer än ett eller två ord av eleverna 
som svar (slutna frågor). Tills vidare finns bara ett fåtal studier relaterade 
till svenska klassrum: Emanuelsson (2001) som har fokus på lärares lärande 
genom elevernas svar på de frågor lärarna ställer och Tsagalidis (2011), som 
studerat vilket slags kunnande som dominerar i frågor yrkeslärare ställer 
till elever i gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram. Däremot finns 
det liknande studier av elevuppgifter i såväl prov som bänkarbete. Dessa 
karakteriseras av att det finns ett svar till dem som är rätt (s.k. facitlogik – jfr 
Carlgren & Hörnqvist, 1999). De så kallade slutna frågorna kan, enligt Black, 
dock fylla en funktion i vissa sammanhang, men ofta används de slentrian-
mässigt (Black, 1998; Black & Wiliam, 1998a & b). De svar som eleverna 
förväntas ge på sådana frågor bygger på att eleverna memorerat fakta (ofta 
relaterade till som information på låg kognitiv nivå), medan öppna frågor 
inte nödvändigtvis har ett på förhand givet svar. De sistnämnda, och framför 
allt frågor som innebär att eleverna prövar sitt tänkande (s.k. hög kognitiv 
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nivå) förekommer i betydligt lägre omfattning i de studier Black hänvisar till. 
Sammanfattningsvis förefaller det som att det är ovanligt att lärare planerar 
klassrumssamtalen i förväg i syfte att bidra till elevers lärande.

För att åstadkomma bättre förutsättningar för att bedöma elevernas aktuella 
förståelse av innehållet, krävs även öppna frågor som involverar eleverna i sam-
tal om innehållet. Det kan t.ex. handla om att lärarna ramar in sina frågor så att 
de ger förutsättningar för att utforska ”key features of learning” och ”encourage 
all pupils to contribute and share ideas whether or not they are confident that 
they are correct” (Black, McCormick, James & Pedder 2006, s. 127-128) – då 
blir det möjligt att använda frågor i formativt syfte. Klassrumsforskningen, 
som bl.a. intresserar sig för frågor och svar i klassrummet med hjälp av bl.a. 
samtalsanalys (Emanuelson & Sahlström, 2008; Sahlström, 2008), har ett annat 
kunskapsintresse än forskning inriktad på bedömning. Studier inom denna tra-
dition bekräftar att det inte så mycket handlar om teknik – som t.ex. huruvida 
frågorna är öppna eller slutna – utan istället om ”on the presence and extent of 
discussion and related activities designed to involve students in the exploration 
of ideas” (Applebee, Langer, Nystrand & Gamoran, 2003, s. 722).

Kemi som kunskapspraktik i skolan
Vad man gör inom ett visst skolämne och hur man gör det, vilka redskap 
eleverna förväntas använda och hur man talar om det man gör bidrar till 
elevernas förståelse av vad det innebär att ”kunna” inom ämnet ifråga (t.ex. 
kemi). Undervisningen konstitueras således av ett specifikt kunskapsinnehåll 
i relation till det kunnande som man avser att utveckla (mål) men också i 
förhållande till elevernas kunnighet (resultatet – jfr Carlgren, 2011). ”Skol-
ämnen kan inte enbart ses som omfattande olika kunskapsformer utan också 
former för kunskapande” (Carlgren 1994/2002, s. 34). Lärande, i ett socio-
kulturellt perspektiv, handlar därmed om att erbjuda eleverna olika relevanta 
sammanhang och aktiviteter inom ramen för ett givet skolämne. Eller som 
Roth och Lee skriver: “…if learning is situated and distributed, educators 
must focus on enabling changing participation, that is, enabling new forms 
of societal activity that is collectively generated” (2008, s.190). 

När det gäller naturvetenskaplig kunskap är det vanligt att det som ut-
märker den beskrivs som “…concepts, principles, theories and models that 
are of importance for all students to know, understand and use in the disci-
pline of science” (Roth & Lee 2008, s. 173). Vidare beskrivs den som “compet-
itive and individualistic /…/ objective and value-free.” (a.a., s. 174). Wiliam 
och Leahy (2007) understryker också att undervisning i naturvetenskap och 
matematik karakteriseras av mycket specifika mål där ”regulation of  learning 
will be relatively tight” (s. 35). Richard Duschl poängterar vikten av att för-
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ändra aktiviteterna i det naturvetenskapliga klassrummet för att eleverna 
inte bara ska ge rätt svar utan också belysa ”how we have come to know it” 
(2000, s. 187), han för således ett likartat resonemang som Carlgren ovan. 
Genom att explicit lyfta fram ´the nature of science´ och naturvetenskapens 
sociala dimension möjliggör man, menar Duschl, för elever att bli medlem-
mar i den naturvetenskapliga kunskapspraktiken. Även Roth & Lee (2008), 
menar att naturvetenskapen måste göras tillgänglig för fler elever. Lärare 
måste arbeta med problemlösning och förhandla med eleverna om hur olika 
lösningar värderas och förstås. Här finns således ett gemensamt intresse med 
den forskning som mer explicit studerar klassrumsbedömning som en aspekt 
av undervisningen.

Genom att arbeta med olika skolämnen – som utvecklats i skilda sam-
manhang och där normer (och ibland explicita regler) för hur man kunska-
par (vilka metoder som är acceptabla för att utveckla ny kunskap), vad som 
kvalificerar som kunskap och kunnande, hur man presenterar sitt kunnande 
etc. – formas eleverna även som människor. Att fånga eller explicit förklara 
vilka föreställningar som styr vårt handlande kan vara svårt eftersom det 
ofta tas för givet inom en given kontext. “These cultural beliefs are embod-
ied in our thinking and inscribed in our routines and behaviours” (Murphy, 
2008, p. 162). Hur detta går till eller kommer till uttryck kan förstås vari-
era mellan olika klassrumspraktiker. Broadfoot, Osborn, Sharpe & Planel 
(2000) jämför i sin studie språkpraktiker i England och Frankrike. I Eng-
land prioriterar lärarna elevernas sociala samspel medan ämnesmål är fokus 
i Frankrike. Eleverna får därmed tillgång till olika sätt att tänka, tala om, 
argumentera, skriva, beteckna (hur man ”gör” skolämnen) som bidrar till 
vilka de är och blir – eller kan bli. I den meningen påverkas även elevernas 
identitetsformering. 

Learning is not just about appropriating ways of knowing and acting valued in subject 
practices but essentially about the formation of an identity, becoming a competent 
schooled person within that subject. (Murphy, 2008, p. 162)

Det kan naturligtvis också handa om att bli marginaliserad i skolan eller i ett 
skolämne – vilket kan vara aktuellt för elever som, framför allt i förhållande 
till hurdan klassrumskommunikation som etableras, inte får tillgång till de 
redskap och det kunnande som behövs för att de ska klara sig (Gillbourn, 
2004). I relation till sådana aspekter av och uppfattningar om kunskap och 
kunnande får klassrumskommunikationen en särskild betydelse. Kemi som 
kunskapspraktik i skolan handlar således i vid mening om vad man gör, hur 
man gör det, vilka redskap som används och hur man talar om det man gör. 
Den aspekt som vi avser att belysa mer specifikt handlar om de frågor lärarna 
ställer och om vilka slags svar de förväntar sig av eleverna. Dessa menar vi 
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ger ingångar till vad som framstår som viktigt att kunna. Feedback och de 
eventuella förändringar av undervisningen (som kommer till uttryck i de 
fortsatta klassrumssamtalen) menar vi också är betydelsefulla ledtrådar – de 
förstärker (eller försvagar) det som uttrycks i frågorna.

Syfte
Det övergripande syftet är att bidra till kunskapsutvecklingen om vidare för-
ståelse av formativ bedömning än den idag dominerande. I relation till forsk-
ningsprojektet är vårt syfte med kapitlet dels att identifiera typer av frågor, 
svar och feedback under två kemilektioner, dels att jämföra dessa aspekter 
i två klassrum för att belysa likheter och särdrag med avseende på vad som 
blir tillgängligt för eleverna att lära i de två klassrummen. 

Metodiska överväganden
Dataproduktionen genomfördes i fyra finlandssvenska och tre svenska klass-
rum under perioden september 2007 till februari 2010. I varje klassrum vi-
deobandades en serie lektioner, vidare kompletterades videobandningen med 
ljudupptagningar via mp3-spelare som läraren bar under lektionerna. Digi-
tala foton och insamling av material som läraren delade ut förekom också. 
Video- och ljudinspelningarna är de som det här kapitlet bygger på. En mer 
detaljerad beskrivning av dataproduktionen finns i rapporten Innehållet i 
fokus – kemiundervisning i finlandssvenska klassrum (Eriksson, 2010).

Bearbetning och analys
Fyra lektioner, två från en finlandssvensk klass och två från en svensk klass 
analyseras och jämförs i denna text. Dessa skolor, en i Finland och en i Sver-
ige, kan beskrivas som landsbygdsskolor med ett upptagningsområde som är 
socioekonomiskt jämförbart med varandra. I den finlandssvenska skolan är 
läraren en kvinna medan läraren i den svenska skolan är en man. Båda har 
mångårig erfarenhet av kemiundervisning. Den första, inledande lektionen 
i respektive klassrum samt lektion fyra utgör vårt analysmaterial. Under 
den första lektionen i dessa klassrum så introducerar lärarna arbetsområ-
det, dvs. periodiska systemet, atomen och dess beståndsdelar samt modeller 
av atomer. Kommunikationen i klassrummet är i helklass och båda lärarna 
kommunicerar med eleverna via frågor eller uppmaningar. Båda klasserna 
har blivit introducerade till periodiska systemet i årskurs sju så en del av 
introduktionen är en repetition av vad de gjorde då samt en koll för läraren 
för att se vad eleverna kommer ihåg av detta från årskurs sju. Fredrika i den 
finlandssvenska klassen uttrycker detta: ”/…/ vi börjar med att skriva lite 
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teori samtidigt som vi funderar över vad vi minns”. Lektion 4 utgörs, i båda 
klassrummen, av genomgång av frågor eller uppgifter som de arbetat med 
under tidigare lektioner alternativt gjort som hemarbete/läxa. Denna lek-
tion är en fortsättning av det innehåll som introducerades under lektion 1. 
Således är det övergripande innehållet även denna lektion periodiska syste-
met, atommodeller och elektronkonfiguration. Klassrumskommunikationen 
förs i helklass och initieras av läraren. Som utgångspunkt för analyserna av 
klassrumskommunikationen har vi i ett första skede huvudsakligen använt 
följande frågor: 

Vilket kemiskt kunskapsinnehåll fokuseras i lärarnas frågor till eleverna?•	
Vilket kemikunnande efterfrågas i lärarnas frågor till eleverna?•	
Hur förväntas eleverna presentera sitt kunnande?•	
Vilka typer av feedback ger läraren på elevernas svar?•	

Bearbetning har skett stegvis enligt tabell 1.

Tabell 1. Bearbetning och analys av datamaterialet.

Steg 1 Räkning och urval av frågor (relevanta/irrelevanta med avseende 
på kemiinnehåll).

Steg 2 Klassificering av frågornas sammanhang: vilken aktivitet pågår?

Steg 3 Klassificering av frågorna i relation till specifikt kemiinnehåll.

Steg 4 Kategorisering – vilket kemikunnande efterfrågas (vad förväntas 
eleverna göra med innehållet)?

Steg 5 Lärarens värdering av elevernas svar (hur?) och feedback till dem 
(vad fokuseras?)

Steg 6 Jämförelser mellan klassrum av steg 3, steg 4 samt steg 5.

Steg 1. Vad kvalificerar (inte) som fråga i datamaterialet? Som fråga betraktar vi 
alla uttryck som kräver ett svar. Frågorna utgörs alltså inte enbart av frågefor-
made satser, t.ex. ”Är det en metall eller en icke-metall?”, utan till dem räknas 
också uppmaningar, t.ex. ”Enklaste atomen, Sven” och ofullbordade meningar 
med frågeintonation, t.ex. ”Proton som alltid är…”. 

Inledningsvis börjar vi med att beskriva grunderna för våra avgränsningar, 
dvs. vilka frågor vi utelämnat i det fortsatta analysarbetet. Som ovan nämndes 
konstaterade vi snabbt att vi måste göra en avgränsning beträffande vilka 
frågor vi fokuserar och vilka vi sorterar bort. Det finns frågor i klassrum-
met som inte fokuserar kemiinnehåll utan snarare en sorts information för 
läraren. Exempel på frågor som sorterats bort från Stures klassrum under 
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lektion 1: “Hör ni vad hon säger?; Vet ni var han [Niels Bohr] ligger begravd?; 
Vad är det med dig? Är du glad?; Behöver vi kunna alla Sixten? Hur många 
[grundämnen] hade du i läxa?; Har du koll på klockan Stina? Är den halv el-
ler?”. Under lektion 4 ställs frågor om bl a närvaro: ”Sune var sjukanmäld såg 
jag, är det någon mer?” Ytterligare exempel från Fredrikas klassrum, lektion 
1: ”Men du har den [avser ett häfte] inte i skåpet heller? Var det någon annan 
som inte har sitt häfte”. Samt exempel från lektion 4: ”Är Ingrid borta? Sjuk?”. 
Denna typ av frågor ingår således inte i denna studie. 

Steg 2. I vilka situationer förekommer frågor i klassrummet? Den första lek-
tionen för detta arbetsområde i respektive klass utgörs av introduktion/ge-
nomgång av arbetsområdet i helklass medan lektion 4 utgörs av lärarledda 
frågor till hela klassen kring uppgifter som de arbetat med under några lek-
tioner tidigare. Vi har sökt efter likartade situationer i båda klassrummen 
för att kunna göra relevanta jämförelser. Vårt fokus är således lärarinitierade 
frågor och feedback eller respons till eleverna. I Stures klass utgör grunden 
för vårt analysarbete de första 48 minuterna av lektion 1 samt 31 minuter av 
lektion 4. I Fredrikas klass utgör grunden för vårt analysarbete 36 minuter av 
lektion 1 och 14 minuter av lektion 2 samt ytterligare 27 minuter från lektion 
4. (Under lektion 2 har de en laboration under 30 minuter som inte är jäm-
förbar med någon aktivitet i Stures klassrum. I Stures klassrum genomförs 
inga laborationer under detta kemiavsnitt. Denna del av lektion 2 ingår därför 
inte i denna analys. Även under lektion 4 genomförs en kortare laboration i 
Fredrikas klassrum, 10 minuter, som inte ingår i denna analys). Totalt ingår 
alltså 48 minuter från lektion 1 samt 31 minuter från lektion 4 från Stures 
klassrum och 50 minuter (36 minuter + 14 minuter från lektion 1 och 2) 
samt 27 minuter från lektion 4 från Fredrikas klassrum. Tidsåtgången och 
klassrumkontexten för dessa undervisningssekvenser är således jämförbara 
mellan klassrummen. 

Steg 3. Vilket kemiinnehåll utgör fokus i frågorna? Varje fråga har klassificerats 
utifrån tematiskt kemiinnehåll. Antalet frågor per kategori ses i första hand som 
en indikator på vilket kemiinnehåll läraren ser som centralt. Kemiinnehållet 
under dessa lektioner kan på ett övergripande plan beskrivas som utgående 
från atomen och periodiska systemet. För att beskriva kemiinnehållet på ett 
mer detaljerat och nyanserat sätt har vi försökt att tematisera kemiinnehållet 
utifrån exempelvis atom modeller, kemiskt formelspråk, fysikaliska egenskaper, 
grundämne, periodiska systemet. Frågor som sorterar in under atommodel-
ler handlar om frågor kring elektronkonfiguration eller olika metaforer som 
läraren använder för att beskriva atomen. Frågor som kategoriserats utifrån 
periodiska systemet avser frågor där läraren explicit hänvisar till periodiska 
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systemet för att besvara frågan, genom att peka på eller nämna periodiska 
systemet.

Steg 4. Vilket kemikunnande efterfrågas? För att beskriva vad eleverna för-
väntas göra med innehållet samt hur detta kunnande presenteras har vi där-
efter kategoriserat vilken typ av kemikunnande som kommer till uttryck. Ett 
kunnande kan här förstås utifrån vad det är eleverna förväntas göra – t.ex. 
ange, namnge, läsa av, tolka, förklara eller illustrera1. 

Steg 5. På vilka sätt värderar läraren elevernas svar och vilken feedback ges till 
eleverna? Här har vi studerat om och i så fall hur läraren värderar elevernas 
svar samt huruvida de får någon feedback och vad som i så fall karakteri-
serar den. Lärarens kroppsspråk, gester, betänketid och kommentarer från 
läraren i sammanband med frågan är exempel på sådant vi beaktat. Frågan 
om värdering och feedback ser vi som en aspekt av hur man signalerar vad 
som karakteriserar rådande kunskapspraktik.

Steg 6. Till skillnad från det analysarbete vi genomförde då vi utarbetade 
stegen 1-5 (Lindberg & Löfgren, 2010) driver vi nu analysen ytterligare ett 
steg vidare i syfte att jämföra de två klassrummen med varandra. Det som 
utgör fokus för jämförelserna är kemiinnehåll (steg 3), kemikunnande (steg 
4) och feedback (steg 5). I denna delrapport fokuserar vi dessutom på det 
som Rogoff benämner guided participation, dvs. klassrumskommunikatio-
nen och den interaktion som sker mellan individer för att beskriva vad som 
händer “between people as they communicate and coordinate efforts while 
participating in culturally valued activity” (Rogoff, 1995, s. 142). Lärarens 
feedback utgör således en guidning för att peka ut en riktning för den spe-
cifika klassrumsaktiviteten. För att få syn på ett förändrat deltagande och en 
förändrad undervisningsstrategi behöver fler lektioner analyseras över längre 
tid. För att kunna beskriva och analysera hur interaktioner mellan individer 
i två olika kemipraktiker ser ut försöker vi jämföra de frågor som ställs och 
vilka slags svar som accepteras samt hur den bedömning som lärare gör i 
klassrumskommunikationen bidrar till att forma elevers kunnande specifikt 
i relation till skolämnet kemi. Vi ser detta som ett sätt att fånga vilket kemi-
innehåll som prioriteras av läraren och vad som kvalificerar som ett korrekt 
svar samt på vilket sätt detta görs tillgängligt för eleverna genom den feedback 
som läraren ger. Rogoff utvecklade tre plan som analytiska redskap för att 

1. Carlgren (2011) beskriver ett triadiskt kunskapsbegrepp med hänvisning till Dewey och 
Bentley där kunnandet beskriver mål och syfte med undervisningen. I vårt fall handlar det 
om vad som framstår som mål i förhållande till vad läraren betonar eller återkommer till i sin 
undervisning, i detta fall frågornas form, elevernas svar och lärarens feedback. 
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kunna synliggöra utveckling – i vårt fall handlar det om kunskapsutveckling 
i kemi, i termer av förändrat deltagande (jfr även Roth & Lee, 2008). De tre 
nivåerna benämner Rogoff apprenticeship, guided participation och partici-
patory appropriation. Hon menar att de är relaterade till varandra, dock icke 
hierarkiskt, och de gör det möjligt att fokusera ett plan utan att för den skull 
bortse från de två övriga: 

Distinguishing them serves the function of clarifying the plane of focus that may 
be chosen for one or another discussion of processes in the whole activity, holding 
the other planes of focus in the background but not separated. (Rogoff, 1995, s. 141-
142)

Med apprenticeship avser Rogoff den institutionella nivån, vilket i här handlar 
om undervisningspraktiken. Denna går vi inte närmare in på utan hänvisar 
istället till kapitlet av Eriksson, Ståhle och Lindberg, (2011, denna volym). 
Följande nivå, guided paricipation, fokuserar interaktioner mellan individer 
och utgör således fokus för vår tolkning och analys. Det sista planet, parti-
cipatory appropriation, handlar om individens lärande. I det här kapitlet går 
vi inte in på enskilda individers lärande utan gör en övergripande jämförelse 
av vad som blir tillgängligt för eleverna i de två klassrummen.

Resultat
I de följande har vi först skapat en tabell som bygger på en klassificering av 
frågornas tematiska innehåll samtidigt som frekvensen för varje tema anges. 
Tabellen kompletteras med exempel som belyser hur vi klassificerat frågorna. 
Därefter analyserar vi vilket kunnande eleverna förväntas ge uttryck för, dvs. 
hurdana typer av svar lärarna efterfrågar. Avslutningsvis beskrivs och exemp-
lifieras den feedback lärarna ger till eleverna i de två klassrummen.

Vilket kemiinnehåll dominerar i lärarnas frågor?
Vilket kemiinnehåll utgör fokus för frågorna? De tematiska mönster av ke-
miinnehåll som redovisas i tabell 2 är nära angränsande till varandra. Totalt 
ställdes 57 frågor i det svenska klassrummet under lektion 1 som handlade 
om fysikaliska egenskaper, grundämnen, kemiskt formelspråk, elementar-
partiklar, atommodeller samt periodiska systemet. Flest frågor i det svens-
ka klassrummet ställdes utifrån atommodeller (15 frågor) och periodiska 
systemet (15 frågor). I det finlandssvenska klassrummet ställdes 17 frågor 
totalt under lektion 1 som belyste grundämnen, elementarpartiklar och 
atommodeller. I det finlandssvenska klassrummet var innehållet i frågorna 
under lektion 1 i huvudsak jämnt fördelat mellan tre områden: grundämnen, 
elementarpartiklar samt atommodell / elektronkonfiguration. Med fysika-
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liska egenskaper avser vi frågor som rör huruvida ämnena är metaller eller 
icke-metaller samt ämnenas aggregationstillstånd. Frågor om grundämnen 
handlar dels om antal grundämnen och frågor om isotoper (i det svenska 
klassrummet) men också frågor som tar upp vad ett grundämne är samt 
historik (i det finlandssvenska klassrummet). Kemiskt formelspråk belyser 
frågor som efterfrågar kemiska beteckningar men också placering av siffror 
(atomnummer, laddning etc.). Under rubriken elementarpartiklar döljer sig 
frågor som belyser protoner, neutroner och elektroner samt deras laddning, 
vikt och storlek. Atommodeller/elektronkonfiguration belyser dels frågor om 
elektronernas fördelning på olika skal enligt Bohrs atommodell men belyser 
också frågor om andra modeller eller liknelser. Frågor som kategoriserats 
utifrån periodiska systemet avser frågor där läraren explicit hänvisar till pe-
riodiska systemet, t.ex. genom att peka på eller nämna periodiska systemet. 
Under lektion 4 förekommer det 31 frågor i Stures klassrum och 26 frågor 
i Fredrikas klassrum. De flesta frågorna i Fredrikas klassrum belyser perio-
diska systemet. Dessa frågor handlar om vad som kännetecknar ämnen i 
samma period och vad som kännetecknar ämnen i samma grupp men också 
frågor om atomnummer. I det svenska klassrummet dominerar frågor kring 
jonbildning och valenselektroner. Sture inför termerna elektropositiv och 
elektronegativ och frågorna handlar om hur jonbildning ska förstås utifrån 
detta. Frågor om oktett belyser enbart frågor där läraren explicit efterfrågar 
ädelgasers elektronfördelning och oktettregeln. 

Tabell 2. Antal frågor utifrån tematiskt kemiinnehåll i två klassrum under två 
lektioner.

Frågornas kemi-
innehåll

Antal frågor, 
lektion 1, 
Sture

Antal frågor, 
lektion 1, 
Fredrika

Antal frågor, 
lektion 4, 
Sture

Antal frågor, 
lektion 4, 
Fredrika

Fysikaliska egenskaper 3 0 2 0

Grundämnen 8 5 1 0

Kemiskt formelspråk 3 0 0 0

Elementarpartiklar 13 7 1 4

Atommodell/ elektron-
konfiguration

15 5 3 3

Periodiska systemet 15 0 4 15

Oktett 0 0 3 1

Jonbildning/valens-
elektroner

0 0 14 3

Vardagsanknytning 0 0 3 0

Summa frågor 57 17 31 26
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Detta resultat kan uttryckas på två sätt: den svenska läraren ställer totalt sett 
fler frågor under dessa lektioner och berör också fler områden medan läraren 
i det finlandssvenska klassrummet ställer färre frågor, likaså är antalet områ-
den som berörs färre. Men man kan också precisera den här beskrivningen: 
Fredrika pratar mer själv och ramar in sina frågor på ett tydligare sätt. I tabell 
3 och 4 ges tre exempel, för var och en av de två lärarna, på frågor som ställ-
des inom respektive tema. I tabell 3 ges exempel från lektion 1 och i tabell 
4 ges exempel från lektion 4. I de fall det finns flera frågor inom ett tema är 
exemplen utvalda för att spegla variationen inom temat.

Tabell 3. Frågornas kemiinnehåll under lektion 1 i Stures (svenskt klassrum) och 
Fredrikas (finlandssvenskt klassrum.)

Frågornas 
kemiin-
nehåll

Exempel på frågor från 
 lektion 1, Sture

Exempel på frågor från lektion 1, 
Fredrika

Grund-
ämnen

1. OK Sven, hur många finns det nu 
kommer du ihåg? 
2. Enklaste atomen, Sven?
3. Vilken av dom kan man kalla för 
bara väte tror ni, Samuel, gissa?

1. […] vad grundämnena är och för att 
komma dit och förklara alla kännetecken 
för ett grundämne och hur man skiljer 
det från ett annat å så där, måste vi gå in 
på de minsta beståndsdelarna och om 
ni minns från i fjol så var det en gammal 
grek en gång som hade [ohörbart] är det 
någon som minns vad greken hette?
2. […] och då är det så att alla grundäm-
nen, ja vad var ett grundämne nu då?
3. Men hur är det med elektronerna då? 
[ohörbart] Elektronerna, hur viktigt är det 
med de då? Måste de vara lika många 
eller kan de vara något annat?

Fysikaliska 
egenskaper

1. Vilka är gaser, vilka är fasta ämnen, 
vilka är metaller? /…/ Jag säger t.ex. 
järn Stefan vad säger du då?
2. Är det en metall eller en icke 
metall?
3. Är den fast, flytande fosforn?

Kemiskt 
formel-
språk 

1. Stig, om jag säger P till dig, vad 
säger du då?
2. Kan jag skriva helium här och trea 
här?
3. Som betecknas [avser järn]? 

Elementar-
partiklar

1. OK Staffan du är en klok man har 
du nån som helst aning om vad man 
bygger atomer av? 
2. Vad är det som skiljer helium från 
nummer ett väte?
3. Om ni jämför med den då? Hur my-
cket kommer den att väga? [Läraren 
pekar på deuterium] 

1. Är det någon som minns vad de där 
delarna inne i atomen heter?
2. Och vad betyder det där plusset? Vad 
är det som är med det?
3. Neutronerna då? Har ni något minne 
av storleken på det här? Jämfört med 
protonerna?
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Atom-
modell, 
elektron-
konfigura-
tion

1. Det här är en modell, av en kola-
tom, det är ju ingen kolatom, det 
förstår du va, Sten?
2. Kan du rita en väte? 
3. Hur ska jag rita dom då [avser 
elektroner]?

1. Hur är de [elektronerna] placerade?
2. Så nu vet ni det att väte har en enda 
proton och en enda elektron, så hur 
många elektroner finns det på vätes 
atomskal?
3. Då är det första skalet fyllt så vad hän-
der med litiums tredje elektron?

Periodiska 
systemet

1. Vilken färg har du målat fosfor i?
2. Den vanliga versionen [isotopen], 
kan man se det där uppe [avser 
masstal i periodiska systemet]?
3. Vilket [atom]nummer har det då 
[avser syre]?

Sture är noga med att ange att atommodell var en modell och använder Glo-
ben som en liknelse för att jämföra storlek och avstånd (se exemplet nedan). 
Så även om dessa frågor inte explicit handlar om kemi, har dessa frågor 
räknats in i kategorin atommodeller eftersom de används för att förtydliga 
Bohrs atommodell. Sture ger ingen inramning till sina frågor till eleverna 
utan frågorna dyker upp utifrån vad som verkar vara en inre logik som är 
tydlig för honom. Detta resulterar i att eleverna inte riktigt förstår vad han 
är ute efter: 

Sture: /…/ Det här behöver ni inte rita utan vi bara kladdar lite OK. Så, Sam 
har du varit i Globen? 
Elev: Ja.
Sture: Är det stort eller? 
Elev: Ja.
Sture: Det är rätt stort där emellan. Jag vet faktiskt inte hur stort men det är 
himla stort. Man får rum med hästar och grejer och hockey och allt möjligt. 
Nu tänker vi så här att vi hänger upp en fotboll i storlek fem så här, OK. Va? 
/…/ Vad fanns det här ute då? Simon? 
Elev: Sittplatser.
Sture: Jaha. Jättebra är det hästhoppning då är dom här långt bort och är det 
hockey då är det långt fram. I vårt lilla exempel? Staffan hjälp han? 
Elev: [ohörbart]
Sture: Nej. Ärta var det ju. En liten grön ärta. Kom du ihåg det här Stig? 
Elev: Ja.
Sture: Jättebra. Allt det här [läraren ritar på tavlan] eller motsvarande är ju 
alltså..
Elev: Tomrum. 
Sture: Tomrum. Faktiskt. Eller både ja och nej oftast tomrum. Beror på hur 
man definierar elektronbanor och så’nt men typ tomrum. Det är väl spän-
nande.
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I det finlandssvenska klassrummet ställdes det ganska få frågor till eleverna 
under lektion 1. De frågor som ställdes fokuserade framförallt vad som utgör 
ett grundämne (5 frågor), elementarpartiklarna (7 frågor) samt atommodel-
ler/elektronkonfiguration (5 frågor). Fredrika är, till skillnad mot Sture, noga 
med att rama in frågorna genom att själv föreläsa och skriva på tavlan. Det 
saknas frågor till eleverna kring kemiskt formelspråk och periodiska systemet 
i detta klassrum. Kemiinnehållet som görs tillgängligt under denna lektion 
i form av små föreläsningar innehåller dock periodiska systemet och hur 
ordningstal (atomnummer) ska förstås. 

Fredrika: Det finns inte en stor atom och en liten atom, vissa har 20 protoner 
och vissa har 2 protoner utan har vi en ren järnklump och järn är ett grund-
ämne så betyder det att i den klumpen finns det inte någonting annat än 
järnatomer, varenda atom har samma antal protoner. Och nu är jag tillbaka 
till det vi talade om att om man ser en atom och undrar vilket ämne det är så 
då räknar man hur många protoner det finns där därför att är det t.ex. 6 pro-
toner så hör det hemma i kol. Då måste det vara kol, det kan inte vara något 
annat, därför alla atomer som har 6 protoner är kol. Och tvärtom, har man 
kol och börjar undersöka vad det är för atomer i så ser man att alla atomer 
där innehåller 6 protoner. Det hör liksom ihop. Så kännetecknet för en atom 
[läraren gör en kort paus] det är att alla har samma antal protoner och det där 
talet den där siffran som t.ex. för kol så är det nummer 6 och det kallar man 
för ordningstal och den där väteatomen den har ju en enda proton så då har 
väte tal 1. Så alla grundämnen, alla såna ämnen som är helt igenom likadana 
har bara en typ av atomer och har ett eget nummer och det numret är ord-
ningstal och det talet berättar hur många protoner det finns i den atomen. 
Allt det där hänger ihop.

Fredrika föreläser och går igenom mycket noga hur man benämner samt 
ritar elementarpartiklarna med olika färger. Atommodeller och placering 
av elektroner i olika skal upptar också en stor del av lektionstiden. Fredrika 
är liksom Sture också noga med att förklara att detta är förenklade modeller. 
Hon liknar atommodellen med ett äpple – men inte heller hon följer upp hur 
eleverna tolkar denna liknelse av atommodellen. 

Fredrika: Nu kan vi ju komma överens om att [ohörbart] men det ska ni ha 
klart för er att i verkligheten så ser man det inte så där med blotta ögat så är det 
inte röda bollar med plustecken på eller någonting för att det här är ju för att 
det ska vara enklare att förklara och rita bilder för att visa hur en atom skiljer 
sig från en annan så har man skapat de här förenklade modellerna.

Fredrika: Om ni har svårt att förstå vad det här med kärnan är eller vad man menar 
med det, så är det alltså mitt inne i som man kan komma. Så tänker man på ett äpple 
så är det som kärnhuset därinne. Där finns protonerna och neutronerna. Medan 
elektronerna de snurrar runt omkring. Ibland säger man bara att det är ett moln där 
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runt omkring [läraren visar med händerna] och ibland talar man mer om skal och det 
ska vi också göra idag vi med. Som första förklaring kan vi säga elektronmolnet är så 
här runt omkring. [Läraren skriver i elektronmolnet]. Man brukar säga så.

Tabell 4. Frågornas kemiinnehåll under lektion 4 i Stures (svenskt klassrum) och 
Fredrikas (finlandssvenskt klassrum).

Frågornas 
kemiinne-
håll

Exempel på frågor från lektion 
4, Sture

Exempel på frågor från lektion 4, 
Fredrika

Fysikaliska 
egenska-
per 

1. Vad är det nu som skiljer en metall 
från en icke-metall då? Ni har ju lärt 
er att det finns metaller här i världen, 
järn till exempel. Vad är det här? 
[läraren slår på ett stålföremål]
2. Varför gör man inte [bilar] av guld 
då? 

– – –

Grund-
ämnen/
isotoper

1. Olika varianter på samma 
grundämne det var ju... Sven? 

– – –

Elemen-
tarpartik-
lar

1. Vad är en kärnpartikel? 1. Och vi hittar det där så då kan vi ju 
säga några saker till för vi vet ju nu vad 
det beror på att de har placerat det där 
just så vad kan ni säga då hur atomerna 
ser ut i litium. Någonting? 
2. Och var hittar vi i en fosforatom? 
3. Femton protoner och….?

Atom-
modell/ 
elektron-
konfigu-
ration

1. Sixten, rita en natriumatom. Hur 
gör man det då? Fort. 
2. Och så skall jag lägga till elektron-
erna. Då är det är fortfarande så att 
det finns två i det första, eller hur? 
Svante, i andra finns det...? 
3. Å i det tredje, Stefan?

1.Då skulle ni rita en aluminiumatom och 
det står att aluminium har 13 protoner i 
kärnan så, är det någon som vill komma 
upp och rita?
2. Elektroner, och hur har de där elektron-
erna placerat sig? Var finns de?
3. Femton elektroner. Hur många skal? 
Alltså hur många banor? 

Periodiska 
systemet

1. Som sitter? [avser placering av 
ädelgaser i periodiska systemet]? 
2. Jaha vad är ett atomnummer då, 
Sam?
3. /…/ och masstalet slutligen då 
Susanna. Kan du svara på frågan vad 
masstal är?

1. Vad baserar sig indelningen av 
grundämnena i grundämnenas peri-
odiska system på?
2. Vad har alla ämnen inom samma 
huvudgrupp gemensamt?
3. Vilket ämne är det då till att börja 
med? Om vi har ordningstalet tre, Iris?

Oktett 1. Vilka ämnen har redan nått 
Nirvana?
2. Hur märks det Sven [att de uppnått 
oktett]?
3. Hur ska dom blir fulla och glada 
som vi uttrycker det?

1. Åttonde [gruppen] ja, och vad var det 
för speciellt, varför var de så nöjda? 



254

Jon-
bildning

1. Obalans, ja men om dom blir av 
med en, två, eller tre eller vad det nu 
är, vad händer då, men vad händer 
kemiskt? 
2. Tack vare att den är elektropositiv 
så bildar den…?
3. Vet ni vilken atom som är värst av 
alla, den värsta elektrontjuven som 
finns? Den mest reaktiva alltså det 
ämne som allra, allra helst vill reagera 
med andra?

1. Om det är en enda ensam där. Vad 
skulle hända om de skulle ge sig av med 
den? 
2. Sex yttre elektroner. Vad skulle de vilja 
ha?
3. Medan om vi tar de här som är i grupp 
nummer 14, som har fyra yttre elektron-
er, vad måste de göra för att få oktett? 
Om de har fyra elektroner i yttersta 
skalet, hur långt ifrån fullkomliga är de 
då? Vad måste de?

Vardags-
anknyt-
ning

1. Var känner ni igen fluor från Siv? 
2. Är det ren fluor i tandkrämen då? 
3. Varför ska man ha fluor i tand-
krämen då? Sten? Vet du? 

– – –

Under lektion 4 ställs 31 frågor i det svenska klassrummet och 26 frågor i det 
finlandssvenska. I båda klassrummen ställs frågor kring hur man placerar 
ut elektroner i olika skal runt om atomkärnan. Detta förväntas vara känt av 
eleverna. Detta tydliggörs i det svenska klassrummet genom uppmaning av 
läraren att detta ska gå ”fort”. I det finlandssvenska klassrummet ombeds 
en elev att gå fram och rita på tavlan. I det finlandssvenska klassrummet 
dominerar frågor som berör periodiska systemet (15 frågor). Dessa frågor 
handlar om avläsning av grupper och perioder i periodiska systemet. I det 
svenska klassrummet dominerar frågor som berör bildning av joner. Här 
introduceras termerna elektropositiv och elektronegativ. Oktettregel tas upp 
i båda klassrummen som en drivkraft för att förklara bildning av positiva 
och negativa joner. Ett område som enbart förekommer i det svenska klass-
rummet är koppling till vardagliga sammanhang. Här vill läraren att de ska 
relatera till var de hört talas om ämnet fluor.

Vilket kemikunnande efterfrågas?
Vad är det eleverna förväntas göra med innehållet? För att belysa vilka svar 
som kvalificerar som korrekta svar i respektive klassrum och vad eleverna 
uppmanas att göra har vi försökt att fånga det kemikunnande som elevernas 
svar ger uttryck för. I tabell 5, nedan visas att det kemikunnande som kom-
mer till uttryck under lektion 1 skiljer sig åt mellan de två klassrummen. I det 
finlandssvenska klassrummet var det enbart ett kemikunnande som krävde 
att eleverna skulle ange namn eller laddning och storlek som efterfrågades. 
Elevernas svar var ofta korta, endast 2-3 ord. I det svenska klassrummet 
var det ett bredare kemikunnande som avkrävdes eleverna. Läraren efter-
frågade att eleverna skulle läsa av siffror från periodiska systemet, illustrera 
elektronfördelning, tolka och förklara samband. Eleverna gav dock, liksom i 
det finlandssvenska klassrummet, korta svar på lärarens frågor. 
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Under lektion 4 efterfrågades ett bredare kemikunnande även i det fin-
landssvenska klassrummet. Förutom att ange och namnge skulle eleverna 
också läsa av, illustrera samt tolka och förklara. Många frågor handlade om 
att kunna ange rätt period och grupp för ett givet grundämne men också att 
kunna tolka och förklara utifrån detta ett ämnes egenskaper.

Tabell 5. Kemikunnande.

Stures klassrum, 
lektion 1

Fredrikas klass-
rum, lektion 1

Stures klassrum, 
lektion 4

Fredrikas klass-
rum, lektion 4

Ange och  
namnge

Ange och  
namnge

Ange och  
namnge

Ange och  
namnge

Läsa av – – – – – – Läsa av

Illustrera – – – Illustrera Illustrera

Tolka och förklara – – – Förklara Tolka och förklara

– – – – – – Relatera till 
vardag

– – –

Dessa fem aspekter av kemikunnande belyses i det följande genom exempel 
från de två klassrummen.

Ange och namnge 

Lektion 1 inleddes i Stures klassrum med ett resonemang om grundämnen 
är metaller/icke metaller, fasta ämnen eller gaser. Eleverna ska kunna ange 
detta samt den kemiska beteckningen för ämnet.

Sture: Vilka är gaser, vilka är fasta ämnen, vilka är metaller? Vi tjuvstartade 
lite. Jag säger t.ex. järn Stefan vad säger du då? 
Elev: En fast metall.
Sture: Som betecknas? 
Elev: F e

Eleverna ska också kunna namnge elementarpartiklarna. 

Sture: /…/Men om man ska skära upp en atom och kolla läget lite. Vad hittar 
vi där, Sune? 
Elev: Jag vet inte.
Sture: Har du ingen aning? Har du aldrig sett på TV? Näe, aldrig. Aldrig ätit 
godis heller. Näe, Stig? 
Elev: Elektroner, protoner och neutroner.
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Det kunnande som dominerar under lektion 4 är att snabbt kunna svara 
på genomgång av frågor som läraren tidigare delat ut. Sture kallar ibland 
dessa frågor för ”idiotfrågor”. Elevernas kunnande visas genom att ange hur 
joner bildas, namnge elementarpartiklar eller ange kemiska egenskaper hos 
ädelgaser.

Ex. 1.
Sture: Nian [avser fråga nummer nio], det är liksom samma fråga men nu flyt-
tar vi istället till höger, till dom som kommer att kallas icke-metaller,  Susanna, 
hur gör dom då?
Elev: Dom vill ha.
Sture: Dom vill ha…. 
Elev: Valenselektroner.
Sture: Absolut. Hur många tar dom upp då? En, två tre? Vad säger du? Vad 
tror du?
Elev: Två (?)
Sture: Beror inte det på vilken det är? 
Elev: Jo.
Sture: Jo det är klart. Så många som dom saknar helt enkelt.
Ex 2. 
Sture: Tian [avser fråga nummer tio]. Vad är en kärnpartikel, det här är idiot-
frågor vi jobbar på. Siri? 
Elev: Neutroner och protoner.
Ex. 3. 
Sture: Vilka ämnen har redan nått Nirvana? Staffan? 
Elev: Ädelgaserna.
Sture: Bra. Som sitter? 
Elev: Till höger.
Sture: Ta i lite. Till höger längst bort till höger. [Läraren skriver på tavlan]. 

Fredrika ställde oftast slutna frågor under lektion 1, dvs. frågor som har ett 
givet rätt svar. Eleverna kunnande syns i att de kan namnge elementarpar-
tiklarna.

Fredrika: Är det någon som minns vad de där delarna inne i atomen heter? 
Det behöver inte veta exakt vad det var, bara namnet på någon. 
Elev: [ohörbart]
Fredrika: Protoner och neutroner och så fanns det en till, Isabelle ?
Elev: Elektroner.
Fredrika: Elektroner, ja, det var de där tre [Läraren visar med händerna].
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Eleverna ska också ange laddning och storlek. I exemplet nedan bekräftar 
Fredrika ”elektrisk laddning” och förtydligar sedan att protonerna är positivt 
laddade. 

Fredrika: Och vad betyder det där plusset? Vad är det som är med det? 
Elev: [ohörbart] …laddning.
Fredrika: Just det, en elektrisk laddning [ohörbart] och den är positivt laddad. 
Protoner är alltid positivt laddade. 

Fredrika ger i nästa exempel en stunds betänketid vilket signalerar att elever-
na ska tänka till för att försöka komma ihåg hur det var. Hon ger sedan tydlig 
vägvisning för att få rätt svar dvs. att protoner och neutroner är ungefär lika 
stora.

Fredrika: Neutronerna då? Har ni något minne av storleken på det här? Jäm-
fört med protonerna? [Läraren ger lite betänketid men det är alldeles tyst i 
klassen]
Elev: Protonerna är störst.
Fredrika: De hör till de största men det finns en av de andra två som är samma 
storlek. Vilken av dem hade det? 
Flera elever: [ohörbart mummel]
Fredrika: Ja, det är neutronerna det ja. 

Eleverna får också frågor kring atomens historik. Även här ges en kort be-
tänketid men då ingen elev räcker upp handen ger Fredrika namnet själv. 
Betänketiden signalerar alltså inte att mer utförliga resonerande svar avkrävs 
eleverna utan även här är det korta memorerbara svar som efterfrågas. 

Fredrika: Vad grundämnena är och för att komma dit och förklara alla kän-
netecken för ett grundämne och hur man skiljer det från ett annat å så där, 
måste vi gå in på de minsta beståndsdelarna och om ni minns från ifjol så var 
det en gammal grek en gång som hade [ohörbart]. Är det någon som minns 
vad greken hette?
Elev: Atomos.
Fredrika: Ja ja det var han som döpte den här delen till atomos, atomer, men 
vad hette gubben? Han hette [betänketid] Demokritos. Han döpte atomen 
men vad betyder atom? 
Elev: Odelbar.
Fredrika: Precis.

Fredrika ger i nästa exempel tydlig vägvisning ”…väte har en enda proton och 
en enda elektron…”, för att sedan ställa frågan om hur många elektroner det 
finns på atomskalet. Vi ställer oss frågan huruvida eleverna blev tysta för att 
de inte förstod vad som avsågs då svaret var givet i lärarens fråga.



258

Fredrika: Så nu vet ni det att väte har en enda proton och en enda elektron så 
hur många elektroner finns det på vätes atomskal? [alla är tysta]
Elev: En.
Fredrika: En. Hur många elektroner finns det på [ohörbart] då den har bara 
två elektroner?
Elev: Två. 
Fredrika: Två. Då är det första skalet fyllt, så vad händer med litiums tredje 
elektron? 
Elev: På nästa skal.
Fredrika: På nästa skal och där är den ensam.

Det kemikunnande som läraren efterfrågar handlar i stor utsträckning om 
att eleverna kortfattat, oftast med ett enstaka ord, ska ange eller namnge en 
elementarpartikel, dess laddning etc. De ges inte möjlighet att förklara eller 
på andra sätt reda ut eller föra längre resonemang. 

Under lektion 4 går läraren igenom frågor i läroboken som eleverna haft 
som läxa. Även här finns det ett korrekt svar som läraren efterfrågar. Utifrån 
frågornas innehållsliga fokus och formen på de förväntade svaren framstår 
det som ett viktigt kemikunnande att alla elever kan ange vad perioder och 
grupper är.

Fredrika: Nå, frågan nummer två då. Vad har alla ämnen inom samma hu-
vudgrupp gemensamt? Ingalill? 
Elev: De har lika många yttre elektroner
Fredrika: Precis, så alla inom en och samma grupp t.ex. här nu då, alla i ettan 
har en enda ytterelektron, och alla i andra gruppen har två yttre elektroner 
så lika många yttre elektroner inom en huvudgrupp. Och så motsvarande 
fråga, vad har de som är i samma period, en så’n där liggande rad, vad har de 
gemensamt. Ingeborg?
Elev: [ohörbart] lika många banor…
Fredrika: Precis så. Det finns lika många banor runt omkring kärnan i alla 
ämnen som finns inom en och samma rad sådär, period. Så alla de här har 
lika många skal, de har fyra skal, ända dit.

Läsa av

Under den svenska introduktionslektionen så efterfrågar Sture även ett kemi-
kunnande som handlar om att läsa av rätt siffra från periodiska systemet. 

Sture: Det är varianter av samma grundämne som väger lite olika mycket 
kan man säga. Det blir lite mycket rita så här i början vi ska inte rita så himla 
mycket sen för det blir så stort men. Vi ska kosta på oss faktiskt att göra he-
lium också. Helium. Om man nu vill veta, Sebastian, hur många neutroner 
nå’nting innehåller, vanligtvis alltså. Den vanliga versionen, kan man se det 
där uppe? 
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Elev: Kan man säkert.
Sture: Får se om det står på era [avser periodiska systemet]. Näe, det gör det 
inte. Ser ni det, nä det gör ni ju inte. Samuel ser, det som står med rött här. 
Ser du? 
Elev: 4,00269
Sture: 4,00260. Det är medelvärdet av tyngden.

Under lektion 4 i Fredrikas klassrum så tränar de mycket på att läsa av pe-
rioder och grupper från periodiska systemet. 

Fredrika: Vilka alla grundämnen har lika många yttre elektroner som magne-
sium. Då gäller det att hitta magnesium. Och där är magnesium. Så vilka alla 
ämnen har lika många yttre elektroner som det? Ingmar?
Elev: [ohörbart]… natrium.
Fredrika: Då gick du till sidan. Och då har du ett så’nt ämne som har lika 
många skal, men om det var yttre elektroner så var det den här leden du skulle 
gå på. Så då passar inte natrium in där. 
Elev: [ohörbart]… magnesium.
Fredrika: Nej, det är ju redan nämnt det, så det är alla de där andra som jag 
vill ha.
Elev: [ohörbart]
Fredrika: Ja, vilka har lika många elektroner i det yttersta skalet som magne-
sium? Ivan?
Elev: Ca ...
Fredrika: Ja precis, det är alla som är i den här huvudgruppen beryllium, 
kalcium och vad är nu det där nu då? Strontium kanske, barium och radium 
eller ja, nå’t. Huvudsaken ni vet att man måste kolla i tabellen sen om man 
inte vet vad de där förkortningarna alla är. Men alla som var i samma grupp 
där ska vara med.

Illustrera 

I följande exempel, från lektion 1 i Stures klassrum, så blir det tydligt att 
eleverna inte bara ska kunna namnge elementarpartiklarna utan också ange 
laddning samt illustrera hur de är placerade dvs. rita protoner och neutroner 
i atomkärnan och elektronerna i skal runt omkring. 

Sture: /…/ Vad har jag ritat här? [Läraren pekar på atomkärnan.]
Elev: [ohörbart]
Sture: Nej, här. [Läraren pekar på atomkärnan]
Elev: Proton. 
Sture: Bra. [Läraren skriver ”proton +” på tavlan]. Proton som alltid är? 
Elev: Plus. 
Sture: Plus. Det hör man ju, p och p plus och proton det hör ihop. Vi kan 
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göra en så’n här variant så vi får med den här också. När man ritar som en 
tom då? Svante?
Elev: Vet inte. 
Sture: Vad kan det va?
Elev: Neutron.
Sture: Hör man det på namnet kanske? Neutron, neutral, neutrum eller? [Lä-
raren skriver ”neutron 0” på tavlan]. Har ingen laddning alls. Kan man ju 
undra vad är dom bra för då? Jo, dom tillför massa. Faktiskt. Dom väger lika 
mycket som en proton. Dom har absolut ingen laddning. OK. Atomer är alltid 
elektriskt neutrala. Stellan. Det betyder att finns det ett plus så måste det finnas 
nå’nstans också ett minus. Inte tre minus, inte två minus, inte noll minus utan 
ett minus. Var hittar vi det? Susanna? 
Elev: Det är väl runt kärnan?
Sture: Vad kallar vi den där lilla? Jag har ju ritat den. Vad heter det? 
Elev: Elektron.
Sture: Perfekt. [Läraren skriver ”elektron-” på tavlan]. Nu har vi ritat den allra, 
allra enklaste atomen som finns i princip. Vi kan till och med göra den ännu 
enklare om vi tar bort neutronen och alltså bara har en proton och en elektron. 
Det är det simplaste som finns i atomernas värld. Det är väte.

Under lektion 4 så förväntas eleverna väl känna till hur man ska placera ut 
elektronerna. Sture uppmanar eleven till att svara ”fort”. Det kemikunnande 
som står i fokus är att kunna illustrera hur elektronerna ska placeras ut på 
ett korrekt sätt runt om atomkärnan.

Sture: Sixten, rita en natriumatom. 
Elev: Ja. 
Sture: Har du gjort det? 
Elev: Ja.
Sture: Hur gör man det då? Fort.
Elev: Elva plus.
Sture: Elva plus [Läraren ritar på tavlan] 
Elev: Sen ska det vara en så’n här grej utanför, tvåa, åtta, ett.
Sture: Åtta och ett. [Läraren ritar]. Så där håller ni med?
Elev: Ja.

Även i det finlandssvenska klassrummet så tränar de på att illustrera elek-
tronkonfigurationen. Här får en elev komma fram och rita på tavlan under 
lektion 4. 

Fredrika: Då skulle ni rita en aluminiumatom och det står att aluminium har 
13 protoner i kärnan så, är det någon som vill komma upp och rita? 
Fredrika: Ivan vill. Varsågod. Du kan få låna min alldeles speciella lilla krita 
och så har jag knyckt en röd krita med mig idag ifall jag behöver. Du behöver 
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inte rita ut kärnan så där i detalj utan det är ju de där elektronerna runt om-
kring som intresserar. /…/
Elev: Det ska vara 13 stycken.
Fredrika: Ja, allt som allt. [Eleven ritar på tavlan].
Fredrika. Ja. bra. En liten kärna skall vi väl, måste väl in dit men, sen kom 
två på första skalet, det ryms inte mer än två där, åtta på det andra, lite små 
sådär, så att det blir lite tydligare men det var nog rätt, och har man två där 
och åtta där så är man uppe i tio så är det tre till som man måste ha på det 
yttersta, sådär fördelar de sig i aluminium, alldeles rätt. Frågor, eller hade ni 
ritat ungefär samma?

Tolka och förklara

När Sture går igenom hur elektroner ska placeras runt om elektronkärnan un-
der lektion 1 så ger han en tydlig hänvisning till periodiska systemet. Eleverna 
får härmed möjlighet att använda periodiska systemet som ett verktyg för att 
tolka siffrorna och förklara relationen mellan perioder i periodiska systemet 
och ringar eller skal i den ritade atommodellen. 

Sture: Här sitter en och så är det bara en till på den här första raden eller 
perioden som det heter. Vad kan det betyda? 
Elev: [ohörbart]
Sture: Va? 
Elev: Ring.
Sture: Ring? Jaha, det skulle bara få plats en, två i första ringen. Är det så? 
Elev: Ja.
Sture: Ja precis så är det. Nu ritar vi.

Sture fortsätter sitt resonemang om placering av elektroner och hur man kan 
ha hjälp av periodiska systemet för detta. Sture inleder med en öppen fråga om 
hur de ska placera ut den tredje elektronen i modellen. Sedan ger han en tydlig 
vägledning att titta i periodiska systemet, ”det står en tvåa där, undrar vad det 
betyder” (läraren avser period två i periodiska systemet). 

Sture: Den tredje då Sixten? 
Elev: [ohörbart]
Sture: Hö, hö, hö säger han där framme. Glad pojke. Sixten vad gör vi av den 
tredje? 
Elev: Mellan dom där.
Sture: Mellan?
Elev: Nä, jag vet inte riktigt. 
Sture: Kolla här. En, två, när jag ska börja med den tredje får vi hoppa dit. Det 
står en tvåa där [läraren pekar på period två i periodiska systemet], undrar 
vad det betyder? 
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Elev: Två ringar.
Sture: Två ringar säger du. Det har jag aldrig hört faktiskt det där med ringar. 
Inte så tokigt, Sixten. Vi gör en ny ring. Så. [Läraren ritar på tavlan]. Eftersom 
jag eller ni snarare har gått sju och ett halvt år i skolan så vet ju ni att två plus 
ett är banne mig? Samuel?
Elev: Tre.
Sture: Tre. Precis. Två elektroner i en ring eller skal brukar man säga skriver 
det här elektronskal, två stycken i det innersta och en elektron i ett något mer 
yttre skal.

Även i Fredrikas klassrum under lektion 4 så används periodiska systemet 
som ett verktyg för att tolka och förklara vilka ämnen det är samt hur många 
valenselektroner och skal det finns. 

Ex. 1.
Fredrika: Vilket ämne är det då till att börja med? Om vi har ordningstalet 
tre, Iris? 
Elev: Litium.
Fredrika: Litium. Och vi hittar det där så då kan vi ju säga några saker till för 
vi vet ju nu vad det beror på att de har placerat det där just så. Vad kan ni säga 
då hur atomerna ser ut i litium? Någonting? Ingvar? 
Elev: Tre protoner.
Fredrika: Tre protoner och då finns det också tre, vad då? Inge? 
Elev: [ohörbart]… elektroner.
Fredrika: Elektroner, och hur har de där elektronerna placerat sig? Var finns 
de? Och då har ni hjälp av ni behöver inte tänka ut det helt från början utan 
ni har hjälp av de här [läraren pekar på periodiska systemet], Ingvar? 
Elev: [ohörbart] skal…
Fredrika: Ja, det är två skal allt som allt. Det första är fullt med två i och på 
den andra så finns det en på för att det är två skal, andra perioden. Det är 
första gruppen så då finns det en yttre elektron. Ja på det viset. Behöver jag 
upprepa någonting om ni vill skriva tydligare det ni hade eller inte hade? 
Hann ni med?
Elev: [ohörbart]
Fredrika: Alltså, tre protoner, tre elektroner, två skal, en yttre elektron, det är 
det ungefär man har. Man kan ju gå in på vilka detaljer som helst. Två skal, 
en yttre elektron.

Ex. 2. 
Fredrika: Men vad var det nu igen med atomens byggnad som de där hade 
gemensamt, alla de där i grupp nummer ett? Ingvar?
Elev: [ohörbart]
Fredrika: Och hur många? 
Elev: En.
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Fredrika: En. Alla de där har alla en yttre elektron och minns ni att jag sa att en 
av de här grupperna, en av alla de här är jättenöjda, de vill aldrig reagera med 
något för de är fullkomliga, de är ädla. Ädelgaserna. Vilken grupp är de?
Elev: Åtta.
Fredrika: Åttonde ja, och vad var det för speciellt, varför var de så nöjda? 
Ida?
Elev: [ohörbart] … skal.
Fredrika: Just det. Yttersta skalet är fullt och det är någonting som alla atomer 
strävar till. Det kallar man för oktettregeln.

Sture introducerar två nya termer; elektronegativ och elektropositiv, under 
lektion 4. Han relaterar elektronegativa ämnen till icke-metaller och elektro-
positiva ämnen till metaller. Han förefaller eftersträva att eleverna inte enbart 
ska säga rätt ord på rätt plats utan försöker också problematisera termerna 
för att eleverna ska kunna förklara varför vissa ämnen blir negativa joner och 
andra positiva joner. 

Sture: Sonny varför är klor så himla bra exempel på en icke-metall? 
Elev: Den är elektronegativ.
Sture: Jaa! Ja, bra, jag blir så glad. [Läraren skriver och läser samtidigt]: ”Icke-
metaller tar upp valenselektroner och bildar negativa joner. De är elektrone-
gativa”.
Sture: /…/ Då ställer vi frågan igen: Vad är utmärkande för metaller? Stefan? 
Elev: Alltså [fråga] nitton?
Sture: Nej, vad är utmärkande för en metall?
Elev: Elektropositiva.
Sture: De är elektropositiva. /…/ Vad betyder elektropositiv då? /…/
Elev: Atomen är positiv alltså den har blivit elektropositiv.
Sture: Nej, nej, nej den är elektropositiv.
Elev: Ja.
Sture: Alltid. Tack vare att den är elektropositiv så bildar den...?
Elev: Positiva joner.
Sture: Bra. /…/
Sture: Vet ni vilken atom som är värst av alla, den värsta elektrontjuven som 
finns? Den mest reaktiva alltså det ämne som allra, allra helst vill reagera 
med andra? 

Läraren avslutar resonemanget om elektronegativa/elektropositiva ämnen 
genom att fråga efter det mest elektronegativa ämnet som finns. Detta är 
inget eleverna förväntas kunna utan istället tar olika gissningar kring olika 
grundämnen vid. Till sist gissar någon elev rätt och säger ”fluor”. 
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Relatera till vardag

Sture ställer också frågor för att knyta kemiinnehållet till mer vardagliga 
sammanhang. Här förväntas elever kunna koppla ihop kemiska ämnen med 
vardagliga situationer. 

Sture: Var känner ni igen fluor från Siv? 
Elev: Badhuset.
Sture: Förlåt? Badhuset?
Elev: Jaa.
Sture: Det hoppas jag verkligen inte.
Elever: [skrattar].
Sture: Jag har i och för sig inte varit /…/ och badat i badhuset på länge där du 
bor men jag trodde dom hade stängt där faktiskt. 
Elev: Det har dom.
Sture: Ja det tror jag det om dom har fluor i vattnet.
Elever: [skrattar] 
Sture: Nä.
Elev: Tandkräm.
Sture: Ja. Jag tror du tänker på klor kanske om du tänker på klorerade bas-
sänger.

Feedback
Hur värderar läraren elevernas svar? Hur ges respons till eleverna vid rätt/fel 
svar? Sture är noga med att ange vad som är ett rätt svar genom att bekräf-
tande säga: ”Ja precis så är det” eller ”Precis”. Sture ställer många följdfrågor 
till eleverna som man kan beskriva som feedback eller respons för att få 
eleverna att ytterligare förklara eller reda ut hur de tänker för att kunna svara 
på frågan. Detta kan också vara ett sätt för andra elever att få syn på hur man 
kan tänka för att fatt i rätt svar. Vissa frågor är korta: ”Visste du det innan?”, 
”Gissade du?” och kräver egentligen inget svar utan läraren fortsätter med 
sin planerade genomgång. Andra frågor är mer utredande till sin karaktär. 
Totalt ställer Sture 13 frågor under lektion 1 som kan förstås som personliga 
uppföljningsfrågor. 

I det första exemplet så efterfrågar Sture hur man kan läsa av aggrega-
tionstillstånd på grundämnen från periodiska systemet. I deras periodiska 
system så är detta indikerat med olika färger vilket framkommer i deras 
resonemang. 

Ex. 1.
Sture: Är den fast, flytande fosforn? 
Elev: Fast.
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Sture: Hur vet du det? 
Elev: För att det är fosfor.
Sture: Hur vet du om du tittar i periodiska systemet? 
Elev: För att det ligger där, nej men, så’n färg.
Sture: Så’n färg? Sch, den har så’n färg. Vilken färg har du målat fosfor i? 
Elev: Jag har målat den i typ grått. 
Sture: Grå, jaha, perfekt.

I följande exempel så ger Sture en tydlig indikation på att han fått fel svar 
(molekyler) på sin fråga om vad man bygger atomer av. Därefter vill Sture 
veta hur det kommer sig att en elev kan men inte en annan. Detta resonemang 
leder dock inte fram till någon substantiell information kring kemi.

Ex. 2.
Sture: OK Staffan du är en klok man, har du nån som helst aning om vad man 
bygger atomer av? 
Elev: Molekyler.
Sture: Det var ungefär som att säga att man bygger en Volvo av, av…
Elev: En Saab?
Sture: Nä, fel, man bygger däck av en Volvo, nej det gör man ju inte. Sätter 
man ihop atomer får man molekyler. Men om man ska skära upp en atom och 
kolla läget lite. Vad hittar vi där, Sune? 
Elev: Jag vet inte.
Sture: Har du ingen aning? Har du aldrig sett på TV? Näe, aldrig. Aldrig ätit 
godis heller. Näe, Stig? 
Elev: Elektroner, protoner och neutroner.
Sture: Wow, varför kunde du det här och inte han? 
Elev: Har ingen aning, annan klass…
Sture: Har du gått i fel klass? 
Elev: Ja.

Genom sin respons efterfrågar Sture att eleverna ska reda ut hur de vet det 
de vet. Han ger vägvisning om att informationen finns i periodiska systemet. 
Men inte heller i detta exempel så leder Stures följdfrågor till att eleverna 
utvecklar sitt kemiska resonemang. 

Ex. 3.
Sture: Kan du rita en väte? 
Elev: [ohörbart]
Sture: Tittar han upp där – det tycker jag är bra [avser periodiska systemet]. 
Varför tittar han där, Sonny? 
Elev: Det är en [ohörbart] proton…
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Sture: Hur vet han det? Sven hur visste du det? 
Elev: Visste vad då?
Sture: Att det fanns en proton.
Elev: Ingen aning.
Sture: Sofie? Hur visste han det? 
Elev: Men det är väl, nä jag vet inte.

Även under lektion 4 så förekommer feedback i Stures undervisning som 
fokuserar mer på eleverna än på själva kemin.

Sture: Dom här ämnena som står till vänster nu, som kommer att kallas för me-
taller så småningom, hur ska dom blir fulla och glada som vi uttrycker det? 
Elev: Dom får valenselektroner.
Sture: Lät det där påläst? 
Elev: Vad sa han?
Sture: Vad han sa? Han sa “dom får valenselektroner” sa han. 
Elev: Bu.
Sture: Buuu, Stig. Sven? 
Elev: Dom blir av med dom.
Sture: För att...
Elev: ... det är obalanserat.

I nästa exempel från lektion 1 blir det dock tydligt att Sture får fatt i att en 
del av eleverna tror att alla elektronskal rymmer två elektroner. Genom att 
uppmärksamma olika ståndpunkter för hur många elektronskal som finns 
runt om syre (fyra skal, fem skal) modifierar Sture sin undervisning genom 
att ytterligare förtydliga och förklara hur man kan tänka kring antal elektron-
skal och antal elektroner i varje skal. 

Sture: OK syre är ju ett tämligen vanligt ämne. Vilket nummer har det då? Ni 
kan titta där. Ni har ju egna [periodiska system] ni kan titta i. Om ni vill om 
ni ser lite dåligt och inte vill ha glasögon. Susanna?
Elev: Åtta.
Sture: Åtta. Jag ska skriva här [ohörbart] kanske. Okidoki. Vad ska jag skriva 
i kärnan? Sandra? Sandra, Sandra, Sandra...
Elev: Jag vet inte.
Sture: Sandra vad ska jag skriva? [ohörbart]. Bra. Då är atomkärnan på plats. 
Stina? Vad saknas?
Elev: Elektroner.
Sture: Hur många?
Elev: Två?



267

Sture: Två? Ja i första lilla skalet får det plats två men hur många ska det vara 
totalt?
Elev: [ohörbart]
Sture: Vet inte. Det ska alltid vara lika många. Så skriver jag åtta protoner så 
säger du? Åtta elektroner alla säger det utom Susanna som säger sju. Då har 
Susanna fel. 
Elev: Ska vi rita fem omloppsbanor runt?
Sture: Fem? 
Elev: Nej, jag menar fyra. 
Sture: Fem? Två? Får jag tre av nån? Tre bra. Ska se. Vi är så extremt peda-
gogiska idag så vi tar två i det första i alla fall för det har vi redan kommit på 
att det finns där. Vet jag, vet jag hur många som får plats i nummer två då. 
Sven?
Elev: [ohörbart]
Sture: Vi går och tittar. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta [Läraren pekar i 
periodiska systemet]. Kan det va så?
Elev: Ja.
Sture: Ja, Susanna säger ja. Det brukar betyda att svaret ska vara nej. Men nu 
idag så var de faktiskt ja. Man kan faktiskt läsa där hur många som får plats. Nu 
förstår ju ni direkt att OK om vi kommer till natrium som man också brukar 
rita då går det åt en, två… ? 
Elev: Tre.
Sture: Tre så’na är nivåer då. OK? Hur många skal blev det Sofie? 
Elev: Två.
Sture: Två bara ja. Du försökte med fem och så ville du ha fyra?
Elev: Men jag menade fel.
Sture: Om det var två [elektroner] i varje? 
Elev: Ja
Sture: Precis. Jättebra. 

Fredrikas respons till eleverna under lektion 1 är oftast mycket kortfattat. 
”Precis” och ”Just det” används av Fredrika för att bekräfta ett korrekt svar. 
Ibland upprepar Fredrika elevernas svar för att ytterligare understryka eller 
poängtera deras svar.

Fredrika: Hur ritar man den [avser elektronen]? Hur är den jämfört med de 
här andra?
Elev: Den mindre.
Fredrika: Den är mindre. Den är mycket mindre.

Vid ett tillfälle ställde Fredrika en mer öppen fråga under lektion 1 och elev-
erna fick därmed möjlighet att fundera över neutronernas och elektronernas 
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roll. Frågan som inleder samtalet – om elektroner och neutroner har ett tal 
(jfr protonernas ordningstal) följs inte vidare upp. Eleven svarar att de är lika 
många, något som de just gått igenom vad avser elektroner och protoner. 
Fredrika ger dock en mer utförlig respons där hon resonerar om neutronerna 
och deras roll.

Fredrika: Då kan vi ju fundera då men de där andra, har de inget tal? Hur är 
det med elektroner och neutroner? Finns det någonting som påverkar det. 
Vilket ämne det är eller någonting annat?
Elev: Lika många… [ohörbart]
Fredrika: För det mesta är det ju det. Men det är ju faktiskt så att neutroner 
kan ju vara lite annorlunda. Så om man ser på den där vätebilden så är det ju 
lite märkligt där för där finns det ju ingen neutron alls. Och så ser ju faktiskt 
en normal väteatom ut, det finns ju väte som har neutroner men då får den 
en annan egenskap [ohörbart]. Men, men neutronerna är ju inte på det viset 
så viktiga.

Elevernas svar är korta men lärarens respons är mer som en utförlig genom-
gång. Det framgår tydligt genom Fredrikas vägledning att de ska titta i boken 
för att få ytterligare information om atomens uppbyggnad. 

Fredrika: Så nu har vi en liten bild av hur en atom är uppbyggd, och nu, tar det 
alltför mycket tid /…/ och det finns bra bilder i boken det är det jag har försökt 
att sammanfatta. Utan vi, vi ser i boken på sid. 97 hur de riktigt placerar sig, 
om man plockar ihop några protoner, några elektroner och några neutroner 
till en atom. Sid. 97 i den här vanliga läseboken och den kan ni ha uppslagna 
en stund framåt och så där.

Både Sture och Fredrika anger i sin feedback vad som är fel eller rätt svar. 
Sture reder dock inte ut det felaktiga svaret ”den ger väl bort en” utan anger 
istället det riktiga svaret och fokus förskjuts från antal valenselektroner till 
”världens vanligaste salt”. Fredrika är mer noggrann i sin respons för att 
förtydliga vad som är viktigt och anger hur man ska ”kolla i tabellen” (se 
exempel 2 nedan).

Ex. 1.
Sture: Näe, men du ser du här, den här har väldigt många valenselektroner.
Elev: Ja.
Sture: Sju stycken, det är max vad man kan ha. Vad händer om den här får 
en till?
Elev: Den ger väl bort en.
Sture: Nä, den blir jättestabil för då får den ett fullt yttre skal och vore det inte 
himla käckt om den här, här borta [läraren pekar på natrium] som gärna vill 
bli av med en kan dela med sig lite.



269

Elev: Natriumklorid.
Sture: Ja. Det är precis det som händer det är därför man ofta har natrium 
och klor som exempel får då bildas det just natriumklorid, världens vanligaste 
salt. (lektion 4)
Ex. 2. 
Fredrika: Vilka alla grundämnen har lika många yttre elektroner som magne-
sium. Då gäller det att hitta magnesium. Och där är magnesium. Så vilka alla 
ämnen har lika många yttre elektroner som det? Ingmar?
Elev: Natrium.
Fredrika: Då gick du till sidan [i periodiska systemet]. Och då har du ett så’nt 
ämne som har lika många skal, men om det var yttre elektroner så var det den 
här leden du skulle gå på. Så då passar inte natrium in där. 
Elev: [ohörbart]… magnesium.
Fredrika: Nej, det är ju redan nämnt det, så det är alla de där andra som jag 
vill ha.
Elev: [ohörbart]
Fredrika: Ja, vilka har lika många elektroner i det yttersta skalet som magne-
sium? Ivan?
Elev: Ca.
Fredrika: Ja precis, det är alla som är i den här huvudgruppen beryllium, kal-
cium och vad är nu det där nu då? Strontium kanske, barium och [ohörbart] 
eller ja, nå’t. Huvudsaken ni vet att man måste kolla i tabellen sen om man 
inte vet vad de där förkortningarna alla är. Men alla som var i samma grupp 
där ska vara med. Och så motsvarande för fluor. Så var hittar vi fluor och vilka 
andra har lika många yttre elektroner där? Ian?
Elev: [ohörbart]
Fredrika: Just det, det var alla de här som är i de ljusbeiga kolumnen, fluor 
är det där F som är överst där, så kommer klor, brom, jod och astat. Bra så. 
(lektion 4)

När de resonerar om ädelgaser under lektion 4 kopplar en elev detta till 
ädelmetaller. Sture går dock inte vidare och modifierar sin undervisning 
utifrån denna fråga. 

Ex. 1.
Sture: Ja precis. Jag säger som Sven, dom vill inte leka med några andra atomer. 
Det är väldigt snobbiga atomer det här, dom håller sig på sin kant. 
Elev: Är det, det samma som ädelmetaller? 
Sture: Nej. Där står ädel för något helt annat fast det har med saken att göra, 
vi kommer dit sen om det är ok.

Under sekvensen där de ritar elektronfördelning så dyker det upp en fråga 
från en elev som inte riktigt förstår. Läraren ger en mer utförlig respons på 
hur man ska rita in antalet elektroner för natrium. Om denna feedback är 
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tillräcklig är svårt att veta eftersom lärarens genomgång görs i ett högt tempo. 
Det är tydligt att detta ska vara känt av eleverna sedan tidigare. 

Elev: Jag förstår inte.
Sture: Du förstår inte. Ska vi backa lite? /…/ Om vi tittar på natrium, Seth så 
hittar vi den där uppe till vänster så står det elva på den är du med på det?
Elev: Ja.
Sture: Det betyder att det finns elva protoner i kärnan. Ok. Så skriver vi bara 
elva plus istället för att rita alla dom där små som vi gjorde, ok? Så vet ju du 
att i en atom så är det lika många elektroner. Ok? I första skalet får det plats 
två, i andra åtta, två plus åtta är tio då är det en kvar. Tredje skalet innehåller 
bara en. Känns det bättre?
Elev: Nja.
Sture: Något?
Elev: Ja. 

En motsvarande situation förekommer i Fredrikas klassrum, där en elev blivit 
ombedd att rita elektronfördelning för aluminium. Även här är det svårt att 
veta om det finns övriga frågor eller om alla hängde med eftersom ingen 
svarar på Fredrikas fråga kring detta.

Elev: Det ska vara 13 stycken
Fredrika: Ja, allt som allt. [Eleven ritar på tavlan]. Ja. bra. En liten kärna skall 
vi väl, måste väl in dit men, sen kom två på första skalet, det ryms inte mer än 
två där, åtta på det andra, lite små sådär, så att det blir lite tydligare men det 
var nog rätt, och har man två där och åtta där så är man uppe i tio så är det 
tre till som man måste ha på det yttersta, sådär fördelar de sig i aluminium, 
alldeles rätt. Frågor, eller hade ni ritat ungefär samma? [tystnad].

Slutsatser och avslutande diskussion
Vilka likheter och skillnader har vi då kunnat urskilja i förhållande till vad 
som blev tillgängligt för eleverna i de båda klassrummen? I förhållande till 
den kunskap – i termer av kemiinnehåll – som efterfrågades i de båda klass-
rummen har vi konstaterat att det var mycket likt. Lärarnas totalt 131 frågor 
(83 i det svenska och 48 i det finlandssvenska klassrummet), liksom de typer 
av svar som förväntades av eleverna, bidrog till att rikta elevernas uppmärk-
samhet mot vissa aspekter av detta moment i kemiämnet. Innehållsligt visar 
näranalysen av de lektioner som utgör underlaget för vårt kapitel att atomen, 
elementarpartiklarnas namn, laddning och storlek var centralt i båda klass-
rummen. Vidare upptog atommodeller och elektronkonfiguration en stor 
del av tiden i de båda klassrummen. Även grupper och perioder i periodiska 
systemet samt ordningstal (Fi) /atomnummer (Sve) och relationen mellan 
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antal protoner och grundämne ingick. I det svenska klassrummet förkom 
förutom detta också innehåll där eleverna ska knyta kemin till vardagliga 
sammanhang. 

Vad gäller vilka slags kunnande som fokuserades i förhållande till ovan 
nämnda innehåll har vi identifierat några olikheter. Som helhet kan vi kon-
statera att eleverna i det svenska klassrummet förväntades svara på flera 
frågor (88 st) än eleverna i det finlandssvenska klassrummet (43 st). Under 
lektion 1 var skillnaderna mera framträdande än under lektion 4, både vad 
gäller frågornas antal och typer av kunnande. Medan de finlandssvenska 
eleverna enbart förväntades kunna ange och namnge under lektion 1, förvän-
tades de svenska eleverna visa ett mer varierat kunnande. Under lektion 4 
var dock dessa skillnader marginella. 

Det som karakteriserade flera av Fredrikas frågor var att hon hjälpte till 
med att rama in frågorna genom detaljerade beskrivningar som föregick 
frågan (jfr s. 252 citatet ”Det finns inte en stor atom och en liten…”). Därmed 
gav hon i flera fall en tydlig guidning till rätta svar. Öppna frågor som kan 
visa hur elever resonerar förekom däremot inte i det hennes klassrum utan 
undervisningen dominerades av att Fredrika kommunicerade sin bild. För 
att repetera eller förtydliga elektronkonfiguration så hänvisade hon explicit 
till läroboken. Den slutsats vi kan dra är att det som framstår som ett viktigt 
kemikunnande är att kunna återge fakta och att detta klassrum dominerades 
av en ämnestradition som kan beskrivas i termer av disciplinär kemi dvs. 
fokus låg på naturvetenskapliga koncept, principer och lagar (Johnstone, 
1982; Roth & Lee, 2008). Sture ställde många frågor och så gott som alla elever 
i detta klassrum fick frågan någon gång under hans lektioner. Jämfört med 
Fredrika var hans frågor ofta svagare inramade i förhållande till kemi. Istäl-
let använde han associationer till en mängd vardagliga sammanhang. Dessa 
föreföll valda i situationen men inte i förhållande till pågående undervisning, 
framstod flera av hans frågor som oklara för eleverna, en slutsats vi dragit 
utifrån hur de svarat (jfr s. 265 feedback ex 2 ”har du aldrig sett på tv…”). 
Den typ av kemikunnande som blev tillgängligt i detta klassrum är dock 
likartat som det i Fredrikas: eleverna förväntades namnge, ange samt tolka 
och förklara relationen mellan perioder och elektronkonfiguration. Trots att 
de svenska eleverna fick svara på betydligt flera frågor än de finlandssvenska 
eleverna så är den tydligaste skillnaden den att Stures frågestrategier rik-
tade elevernas uppmärksamhet bort från kemiämnet medan Fredrika istället 
ramade in frågorna i kemiämnet. Vad som blev tillgängligt för de svenska 
eleverna skiljer sig därmed från vad som blev tillgängligt för de finlands-
svenska eleverna, framför allt i förhållande till inramning i kemi. Gemensamt 
för båda dessa kemiklassrum var att det förekom många slutna frågor enligt 
s.k. I-R-E mönster där eleverna förväntades svara med enstaka ord. 
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Det vi kan se av resultatet av vår studie är att det överensstämmer i stort 
med internationella studier: bara en liten del av frågorna krävde mer än ett 
par ord av eleverna som svar, lärarna verkade inte ha utarbetade strategier för 
sina frågor med avseende på att använda frågorna för att få en uppfattning 
om vad som är svårt för eleverna att förstå (Black, 1998; Black & Wiliam, 
1998a & b) och därmed vad läraren ska fokusera i fortsatt undervisning. 
Varken finlandssvenska eller svenska klassrum förefaller således skilja ut sig 
på denna punkt. 

Den feedback som lärarna gav i båda klassrummen var ofta kortfattad och 
uttryckte främst svar på frågan: Hur klarar eleven sig? i termer av bra/rätt 
eller dåligt/fel medan feedback som mer nyanserat belyste uppgiftens syfte 
genom att ge svar på frågorna Vart är eleven på väg? samt Vad ska eleven 
göra härnäst? (Hattie & Timperley, 2007) förekom sparsamt under dessa lek-
tionssekvenser. På sätt och vis kan vi se att läraren i det svenska klassrummet 
verkade ha en intention att ge eleverna utrymme att förklara hur de tänkte, 
eftersom han explicit efterfrågade hur de visste det de visste. Denna typ av 
feedback skulle kunna tolkas som att läraren inte bara vill att de ska kunna 
ange rätt term eller begrepp utan också ge guidning till kunskapande kring 
detta ”how they come to know it” (Duschl, 2000, s. 187). Men till skillnad 
mot Duschl´s resonemang (2000) som poängterar vikten av att belysa ´the 
nature of science´ så blev dessa frågor personliga – ”hur visste du det?” – än 
riktade mot metoder eller strategier som är acceptabla i naturvetenskapliga 
kunskapspraktiker. Så även om det svenska klassrummet framstod som ett 
rikare klassrum vad avser frågor och feedback till eleverna så hamnade kemin 
i bakgrunden. Läraren efterfrågade elevernas delaktighet i klassrumsdialo-
gen men eleverna saknade redskap för hur de skulle svara på frågorna vilket 
ibland fick till följd att resonemangen hamnade långt ifrån kemi. 

I båda dessa kemiklassrum har vi sett enstaka exempel på formativ 
bedömning i termer av att lärarna visade tecken på att medvetet efterfråga 
elevernas förståelse och sedan förändra eller modifiera sin undervisning i 
den mening som Sadler (1989) och Gipps (1999) förespråkar. Däremot har 
vi inte kunnat se att någon av lärarna skulle ha haft en systematisk strategi för 
detta, utan dessa situationer var snarare avvikelser i deras respektive mönster 
för frågor och svar. 

Det vi ser som intressant för vidare forskning är att koppla frågorna om 
kunskapsinnehåll och kunnande till elevernas kunnighet (Carlgren 2011) 
och ett formativt perspektiv på bedömning, där det blir centralt att utreda 
i vilka sammanhang det är funktionellt att föra mer utredande explorativa 
samtal (jfr Applebee et al., 2003). 
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