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Kapitel 5                                                  
Vilket kemikunnande efterfrågas och görs 

tillgängligt för eleverna? – Frågor, svar 
och feedback i kemiklassrummet

Viveca Lindberg och Ragnhild Löfgren

1. Inledning 
I det här forskningsprojektet har vi särskilt uppmärksammat lärares 
bedömningsarbete i klassrummet. Vi kommer i det följande att fokusera 
den aspekt av lärares bedömningsarbete som är relaterad till klassrums-
kommunikationen genom att identifiera fråga-svarsmönster under en 
undervisningssekvens. Det vi särskilt studerar är frågornas och svarens 
form och innehåll, samt lärarens feedback till eleverna för att spegla 
aspekter av (eventuell) formativ bedömning i ett kemiklassrum. Det vi 
avser att kunna bidra med kunskap om är vad som blir möjligt för elev-
erna att lära och vilka kunskapsformer som stöds i klassrumsarbetet. 

Vi börjar kapitlet med en introduktion till begreppen formativ bedömn-
ing och feedback. Sedan följer ett avsnitt om skolämnen som kunskap-
spraktiker i skolan. Efter det följer det som är kapitlets huvudinnehåll 
– ett preciserat syfte, en presentation av hur vi gått tillväga metodiskt i 
analysarbetet och därefter följer resultat och diskussion.

1.1 Formativ bedömning

Internationellt sett har pedagogisk bedömning blivit ett växande kunskaps-
fält sedan slutet av 1980-talet. Inom detta fält är variationen i kunskaps-
intressen stor – från internationella och nationella mätningar till klass-
rumsbedömning – och de teoretiska perspektiven många. En fråga som 
under de senaste tio åren fått särskild uppmärksamhet är bedömning för 
lärande, d.v.s. bedömningens formativa funktion. Den forskningsöversikt 
som Black och Wiliam publicerade (1998a) och det efterföljande utveck-
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lingsarbete med lärare på ett flertal skolor som den ledde till (Black, Har-
rison, Lee, Marshall & Wiliam, 2004; Black & Wiliam, 1998b; Wiliam, 
Lee, Harrison & Black, 2004) har internationellt rönt stort intresse.

Utifrån ett svenskt perspektiv kan man se att intresse för frågor relat-
erade till pedagogisk bedömning ökar i forskningen under tidigt 2000-tal. 
Intresset är stort för betyg som resultat av bedömningar – lärares betyg, 
nationella prov och internationella kunskapsmätningar (PISA, TIMSS, 
PIRLS). Även om intresset för betyg som resultatmått har ökat mar-
kant i svensk forskning är dock intresset för lärares bedömningsarbete 
(klassrumsbedömning och användningen av styrdokument som grund för 
betygssättning) fortfarande marginellt. Motsvarande gäller även forsk-
ning publicerad i internationella veteskapliga tidskrifter om bedömning 
i nordiska skolor (Forsberg & Lindberg, 2010). 

I forskningsöversikten av Black och Wiliam (1998a) konstaterades 
bl.a. att de studier som designats för att förstärka den feedback eleverna 
fick, på ett avgörande sätt bidrog till elevernas lärande. Vidare konsta-
terades att ”the quality of the feedback provided is a key feature in any 
procedure for formative assessment” (s. 36). Även Hattie och Timperley 
(2007) kommer till motsvarande resultat i sin forskningsöversikt. De 
jämför effekterna av feedback från olika studier 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 
bedömning 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 inef-
ficiency of trial-and-error learning. […] Feedback is a key element in formative 
assessment, and is usually defined in terms of information about how success-
fully 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 success or high quality can 
be recognized and reinforced, and unsatisfactory aspects modified or improved.

Utifrån internationell forskning om formativ bedömning har vi kon-
staterat att särkilt tre aspekter av formativ bedömning är relaterad till 
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klassrumskommunikationen: lärares frågor till eleverna, vilka slags svar 
frågorna ställer krav på och den feedback de ger på elevernas svar. Paul 
Black och hans kolleger vid Kings College i London hör till dem som 
ägnat uppmärksamhet åt alla tre aspekterna. Frågornas karaktär bidrar 
till vilken typ av klassrumskommunikation som etableras mellan lärare 
och elever – och därmed till vilka förutsättningar för lärande som elev-
erna erbjuds. Genom att granska vilka typer av frågor lärare ställer till 
eleverna kan man få ett slags bild av vad som krävs av eleverna. Black 
(1998) konstaterar att endast en liten del av de frågor lärare ställer kräver 
mer än ett eller två ord av eleverna som svar. Den här typen av frågor 
beskrivs som slutna i den meningen att det finns ett svar till dem som 
är rätt (s.k. facitlogik – jfr Carlgren & Hörnqvist, 1999). De svar som 
förväntas bygger på att eleverna memorerat fakta (s.k. låg kognitiv nivå). 
Öppna frågor, där svaret inte var på förhand givet, och framför allt frågor 
som innebar att eleverna skulle pröva sitt tänkande (s.k. hög kognitiv 
nivå) var ovanliga. Frågornas karaktär har således betydelse för vad slags 
elevsvar de inbjuder till och därmed också för vilka signaler eleverna får 
om vad de förväntas lära sig – vilka kunskapsformer som uppmuntras 
(Carlgren, 1992/2002, 2009). Vidare konstaterade Black att få lärare 
hade planerat klassrumssamtalen i förväg och att det var ovanligt att 
klassrumssamtalen genomfördes så att de bidrog till elevers lärande. 

Flera forskare har intresserat sig för vad som karakteriserar feedback 
från lärare som har möjlighet att utveckla elevers lärande. Black m.fl. 
(2004, s. 14) säger att feedback bör kunna “identify what has been done 
well and what still needs improvement and give guidance on how to 
make that improvement” – annorlunda uttryckt är kravet på god feed-
back att den “moves learners forward” (Black & Wiliam, 2009, s. 8). 
Hattie och Timperley (2007) framhåller att god feedback ska kunna 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 Hattie och Timperley att 
den ska säga något om hur väl eleven förstått uppgiften (task perform-
ance), elevens förståelse av hur uppgiften ska göras (processen), elevens 
metakognition/självvärdering och reglering av sina handlingar och om 
eleven själv. Wiggins (1998) framhåller att det inte räcker med feedback, 
som han menar handlar om att beskriva för eleven vad han/hon gjort, 
beskriva uppgiften (förväntningarna på vad eleven skulle ha gjort) och 
att beskriva skillnaden mellan dessa. Utöver feedback behöver eleven 
också få veta hur han/hon ska gå vidare för att komma till ett resultat 
som är rimligt i förhållande till uppgiften, detta kallar Wiggins för feed 
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forward. Han bidrar därmed till att tydliggöra att feedback som kan 
förändra elevens kunnande består av två led – bakåtsyftande analys och 
framåtsyftande vägledning.

Formativ bedömning omfattar enligt Black och Wiliam (2009) inte en-
bart av lärarens frågor och feedback till eleverna. I den teori om formativ 
bedömning de håller på att utveckla, konstaterar de att de element som 
ingår i formativ bedömning är följande (s. 8):

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. Punkt 2 handlar om vilka frågor som är viktiga 
att ställa i klassrummet – behovet av 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. Punkterna 4 och 5 handlar om att ge eleverna 
redskap för att bedöma sina kamraters och sin egen kunskapsutveckling 
– att skapa förutsättningar för samarbete elever emellan där eleverna kan 
utgöra resurser för varandra, och därigenom kan bli ”ägare” av sin egen 
kunskapsutveckling.

1.2. Kunskap och kunskapande i skolan – skolämnen som 
kunskapspraktiker

I Sverige har frågan om kunskap kommit att utgöra fokus för diskussionen 
om skolan på ett särskilt sätt i och med implementeringen av 1990-talets 
läroplan, Lpo-94. I arbetet med den fick Ingrid Carlgren i uppdrag att 
skriva ett kapitel i Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning 
(SOU 1992:94). I detta kapitel (här återgivet ur särtrycket Bildning och 
kunskap) introduceras fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet. De olika formerna samspelar med varandra och utgör 
varandras förutsättningar. Dessa fyra former uttömmer naturligtvis inte 
kunskapens alla dimensioner. Syftet är att utvidga kunskapsbegreppet 
och att motverka en ensidig betoning av den ena eller andra kunskaps-



  149

formen framför andra (Carlgren, 1994/2002, s. 31). Fakta exemplifieras 
med ”information, regler och konventioner” (s. 32) och som den kun-
skapsform som låter sig mätas i termer av mer eller mindre och i den 
meningen kvantifierbar. Förståelse beskrivs som en kvalitativ dimension 
av kunskap genom att det inte handlar om mer eller mindre utan om att 
förstå på kvalitativt skilda sätt. Förståelse som kunskapsform beskrivs 
också som språkligt buren, den som förstår har tillgång till det kollektiva 
språkbruket inom ett ämnesområde och därmed även en referensram för 
förståelsen. I den meningen kan man säga att fakta och förståelse är öm-
sesidigt relaterade till varandra. Ömsesidigheten är en central aspekt av 
detta sätt att skriva om förståelse – förståelsen kan vara omedelbar och/
eller intuitiv utan att en person har tillgång till fakta om det fenomen hon 
förstår, men även personer som saknar erfarenhet av fenomenet i fråga 
kan utveckla förståelse genom fakta. Med hjälp av fakta kan den som har 
erfarit fenomenet och ”omedelbart förstått” utveckla en mer kvalificerad 
förståelse. Detsamma gäller också den som närmar sig fenomenet via 
fakta: genom att arbeta med och använda sig av fakta kan personen så 
småningom utveckla en mer kvalificerad förståelse. I det här samman-
hanget handlar ”mer kvalificerad” förståelse om att förståelsen är rimlig 
utifrån ett specifikt kollektiv, t.ex. kemi i skolsammanhang. Förståelse 
beskrivs som ”teoretisk” medan den tredje kunskapsformen, färdighet, 
beskrivs som ”praktisk”. I texten betonas dock att det inte är enkelt 
att separera dessa kunskapsformer eftersom också förståelse förutsätter 
aspekter av färdigheter (jfr Moxey, 1994) liksom färdighet förutsätter 
kognitiva aspekter. Omdömet uppstår som en konsekvens av en komplex 
relation mellan fakta, förståelse och färdigheter. Genomgående i Carl-
grens text betonas relationen mellan de olika kunskapsformerna, vilket 
inte nog kan betonas eftersom just detta har visat sig vara ett vanligt miss-
förstånd. Den fjärde kunskapsformen, slutligen – förtrogenhet – handlar 
om att man, ”Med utgångspunkt från en repertoar av exempel, kan […] 
använda tidigare erfarenheter i nya situationer” (Carlgren, 1994/2002, s. 
33). Utöver det att alla de fyra exemplen på kunskapsformer är relaterade 
till varandra – inte kan ses som skilda från varandra – betonas även att 
de inte är hierarkiska. Man kan således inte säga att en kunskapsform 
utvecklas först, medan andra utvecklas senare och förutsätter en eller 
flera av de andra kunskapsformerna. 

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) och vad som kvalificerar som kunskap och kunnande 
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inom kemi. Hur den naturvetenskapliga karaktären gestaltas kan således 
förstås som ett resultat av ett i detta fall specifikt kemikunnande och former 
för kunskapande. ”Skolämnen kan inte enbart ses som omfattande olika 
kunskapsformer utan också former för kunskapande” (Carlgren, s. 34).

I relation till sådana aspekter av och uppfattningar om kunskap och 
kunnande får även klassrumskommunikationen en särskild betydelse. 
Det är inom ramen för en sådan tanketradition våra frågor om formativ 
bedömning, frågor och feedback i klassrummet ska förstås. En av de 
forskare som intresserat sig för den här typen av frågor i förhållande 
till bedömning är Tittle (1994, jfr även Tittle, Hecht & Moore, 1993). 
Hon och hennes medarbetare pekar på behovet av en epistemologi och 
med denna sammankopplade teorier, t.ex. om lärande i allmänhet, och 
av specifika epistemologier relevanta för olika ämnesinnehåll. Hennes 
argument för detta bygger på att kunskapens – och den därmed sam-
manhängande metakognitionens – natur, skiljer sig mellan olika ämnen. 
Som exempel nämner hon att vad som kvalificerar som ett samtal om 
estetiska upplevelser av dikter skiljer sig från vad som kvalificerar som 
ett samtal om fysik. Vilket kunskapsområde det handlar om får således 
konsekvenser för vad som karakteriserar bedömning – Tittle pekar på 
praktikbegreppets betydelse för vad och hur bedömningar går till i olika 
sammanhang. I den svenska diskussionen om kunskap i skolan har de 
förmågor och förhållningssätt som anges i läroplanen och i kursplan-
erna ofta hanterats som om vore de generella förmågor (t.ex. samar-
betsförmåga, problemlösningsförmåga). Mot detta argumenterar t.ex. 
Carlgren och Marton (2000) och pekar på att varje ämne rymmer en rad 
specifika förmågor – t.ex. kunna tolka symboler, räkna med procent, vara 
historiskt medveten, kunna identifiera skillnader mellan aviga och räta 
maskor, använda sannolikheter i ett resonemang, kunna läsa och förstå 
artiklar baserade på naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskap-
liga resonemang etc. Wiliam och Leahy (2007) menar att undervisning 
i naturvetenskap och matematik karakteriseras av mycket specifika mål 
där ”regulation of learning will be relatively tight” (s. 35). Genom att 
ställa slutna frågor som fokuserar på vanliga missförstånd eller alter-
nativa sätt att resonera så kan läraren fånga upp elever, korrigera eller 
omformulera deras svar så det svarar mot ett vedertaget naturvetenskap-
ligt resonemang. Även Wynne Harlen menar att man behöver fånga upp 
elevers resonemang kring olika naturvetenskapliga fenomen för att få en 
bild av hur deras förståelse ser ut. Skillnaden mellan kemiska fenomen 
som smältning och upplösning är ofta svåra och genom att ställa mer 
öppna frågor och be elever om olika exempel kan läraren få indikationer 
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på elevers tänkande och förståelse (Harlen, 2007, s. 120). En slutsats 
av detta resonemang blir att istället för att enbart resonera om öppna 
eller slutna frågor peka på vilka öppna frågor som det kan vara bra 
att komplettera med om enbart slutna frågor inte är nog för att skapa 
förutsättningar till det kemikunnande som målen uttrycker. Vi behöver 
således kunskap om relationen mellan vad som sker i skolverksamheten 
och elevernas lärande av de specifika förmågor som eftersträvas. Hur 
bidrar den bedömning som lärare gör i klassrumskommunikationen till 
att forma elevers kunnande, specifikt i relation till skolämnet kemi? Vad 
karakteriserar de frågor som ställs – och vilka slags svar accepteras?

2. Syfte
Det övergripande syftet för den här artikeln är dels att identifiera frågor 
och svarsmönster under två kemilektioner, dels att beskriva hur dessa 
frågor kan användas för att spegla aspekter av formativ bedömning i 
klassrummet utifrån det kemiinnehåll och kemikunnande som lyfts fram. 
Vi avser således att knyta samman frågor om formativ bedömning med 
frågor om kemikunnande.

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

Vidare har vi ett metodiskt syfte, nämligen att utveckla och pröva de red-
skap för analys som formativ bedömning å den ena sidan och kunskaps-
former å den andra bidrar med på en avgränsad del av datamaterialet för 
att sedan justera det och använda det för analys av hela materialet. Det 
metodiska analysarbetet är således också ett av resultaten i rapporten som 
vi kommer att använda i arbetet med analys av de övriga lektionerna.

3. Metod
Utgångspunkten för vårt metodiska arbete har varit den internationella 
forskning som fokuserat formativ bedömning och specifikt klassrumsin-
teraktionen. Samtidigt har vi förhållit oss försiktigt tveksamma till den 
rätt kategoriska tolkningen av öppna och slutna frågor som normativt 
goda eller dåliga. Med det material vi har fanns dock möjligheten att 
använda sig av den kategorisering som Black introducerat. I förhållande 
till lärarens frågor till eleverna har en aspekt därför handlat om att klas-
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sificera dem som antingen öppna eller slutna. En annan klassificering 
vi använt handlar om huruvida eleverna förväntas ge korta (ett- eller 
två-ords-svar) eller långa (t.ex. beskrivningar, förklaringar) svar. Ytterli-
gare en aspekt handlar om lärarens feedback (respons) till eleverna: vad 
karakteriserar den? Utöver dessa har vi fokuserat det ämnesinnehåll som 
efterfrågas och gjort en klassificering av detta (jfr tabell 2). Utifrån det 
klassificerade ämnesinnehållet har vi sedan ställt oss frågan vad för slags 
kunnande detta är ett uttryck för, d.v.s. vilka ämnesspecifika förmågor 
kan eleverna utveckla i det här kemiklassrummet. Vart och ett av stegen 
i analysarbetet beskrivs detaljerat och exemplifieras i det följande. 

Datamaterialet för den här artikeln representerar en lärare. Utgångs-
punkten för det här kapitlet är ljudupptagningarna via lärar-mp3-spelaren 
och videomaterialet från två lektioner. I och med att ett av våra syften 
handlar om att pröva redskapen för analys har vi avgränsat materialet 
kraftigt – och de slutsatser vi drar ska därför endast ses som indikatorer.

3.1. Bearbetning och analys

Två lektioner – lektionerna 7 och 8 – av totalt 22 utgör analysmaterialet 
för denna studie. För att bearbeta och analysera klassrumssituationen 
har bearbetning skett i fem steg. Dessa presenteras översiktligt i tabell 1.

Tabell 1: Bearbetning och analys av datamaterialet.

Process 

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 1. Vad kvalificerar (inte) som fråga i datamaterialet? Vi började med 
att räkna antalet frågor under lektionerna. Vi konstaterade snabbt att vi 
måste göra en avgränsning beträffande vilka frågor vi skulle fokusera 
och vilka som skulle sorteras bort. Som fråga betraktar vi alla uttryck 
som kräver ett svar. Frågorna utgörs alltså inte enbart av frågeformade 
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satser, t.ex. ”Hur mycket ska jag sätta dit då?”, utan till dem räknas också 
uppmaningar, t.ex. ”Nämn några grundämnen…”, påståenden, t.ex. ”och 
nu skulle jag vilja ha ett förslag på...” och ofullbordade meningar med 
frågeintonation, t.ex. ”och sen?”. Inledningsvis börjar vi med att beskriva 
grunderna för våra avgränsningar, d.v.s. vilka frågor vi utelämnat i det 
fortsatta analysarbetet.

Det förekommer frågor i klassrummet som inte fokuserar kemiinne-
håll utan snarare en sorts information för läraren om vilka elever som är 
närvarande, vilka frågor de klarat av, vilka de ska fortsätta med, om de 
är klara med laborationen, om de arbetar tillsammans med någon, om 
de städat etc. Frågorna uppstår i följande sammanhang (inom parentes 
anges hur många frågor som ställs inom respektive sammanhang): 1. 
Börjar lektionen, (1 fråga); 2. Går igenom vilka frågor det handlar om 
från läxan, (17 frågor) och 3. Laborerar, (4 frågor).
Steg 2. I vilka situationer förekommer frågor i klassrummet? Under de 
två aktuella lektionerna identifierade vi två huvudsakliga aktiviteter inom 
ramen för vilka läraren ställde frågor: genomgång av läxan och labo-
rationen. 
Steg 3. Vilket kemiinnehåll utgör fokus i frågorna? Varje fråga har klassi-
ficerats utifrån tematiskt kemiinnehåll. För att komma innehållet så nära 
och detaljerat som möjligt är kategorierna smala till sin karaktär. Exem-
pelvis beskriver en kategori ett tematiskt innehåll som kan förstås som 
periodiska systemet – atomnummer medan en annan beskriver periodiska 
systemet – grupper. Ytterligare en kategori benämns oktett eftersom detta 
lyfts fram specifikt i relation till ädelgasgruppen i periodiska systemet. 
Detta görs för att tydliggöra och komma åt olika nyanser av kemiinne-
hållet. Antalet frågor per kategori ses i första hand som en indikator på 
vilket kemiinnehåll läraren ser som centralt.
Steg 4. Vilket kemikunnande efterfrågas? För att beskriva vad eleverna 
förväntas göra med innehållet samt hur detta kunnande presenteras har 
vi därefter kategoriserat vilken typ av kemikunnande som kommer till 
uttryck. Ett kunnande kan här förstås utifrån vad det är eleverna förväntas 
göra – t.ex. namnge, läsa av, tolka, förklara, observera, illustrera. Här 
har vi således gjort en metaanalys av kemiinnehållet. Även om läraren 
frågar efter atomnummer och grupper handlar det läraren vill komma åt 
om elevernas förmåga att läsa av periodiska systemet. I kemikunnandet 
ingår därmed aspekter av hur kunnandet presenteras och vad det är som 
kvalificerar som ett rätt svar – här finns således en första koppling till 
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frågan om skolämnet kemi som kunskapspraktik52. Med kunskapspraktik 
avser vi vad man gör, vilka redskap som används för det man gör och 
hur man talar om det man gör (Säljö, 2000). 
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 
karakteriserar den. Lärarens kroppsspråk, gester, betänketid och kom-
mentarer 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.

4. Resultat
Här presenterar vi dels fördelningen av frågorna mellan de olika aktivi-
teterna och dels vilket kemiinnehåll som efterfrågas inom ramen för re-
spektive aktivitet. Kemiinnehållet analyseras och kategoriseras i termer 
av vilket övergripande kemikunnande som utgör fokus i detta klassrum 
under de två lektionerna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
på vilka sätt elevernas svar värderas och om och i så fall vilket slags 
feedback som förekommer.

4.1. Kemiinnehåll i frågorna: omfattning och sammanhang

De två huvudsakliga aktiviteter under lektionen inom ramen för vilka 
läraren ställde frågor var, som ovan nämnts, genomgång av läxan (lektion 
7, totalt 27 frågor) och laborationen (lektion 8, totalt 28 frågor). Beträf-
fande laborationen kunde vi vidare identifiera tre skilda sammanhang: in-
troduktion, genomförande och uppföljning. Laborationen utgörs således 
inte bara av praktiskt görande utan inramas av pre- och postlaborativ 
verksamhet. 

Vi börjar med en sammanfattning av resultatet från analysarbetets 
första del i tabell 2 utifrån kategoriseringen av frågorna under lektionerna 
7 och 8 baserad på vilket kemiinnehåll som efterfrågades.

52  Detta räknar vi med att kunna säga mera om först i slutrapporten 
från projektet.
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Tabell 2: Kemiinnehåll under läxförhöret respektive laborationen.

Kemiinnehåll
                  / Aktivitet,       
                 antal frågor 

Genomgång 
av läxan, 
n=27

Laborationen, 
n=28 Totalt, n=55

Periodiska systemet, 
grupper 15 3 18

Oktettregeln, i relation 
till grupp i periodiska 
systemet

2 --- 4

Oktettregeln, i relation 
till bildning av joner --- 5 5

Kemiskt symbolspråk 1 11 12
Periodiska systemet, 
atomnummer 4 --- 4

Joner/jonföreningar --- 7 7
Elektronkonfiguration 5 --- 5
Elevernas 
observationer --- 2 2

I det följande ger vi en detaljerad beskrivning av frågorna utifrån det 
sammanhang de ställs i sammanhang och det kemiinnehåll som efterfrå-
gas. Vi har valt att göra redovisningen detaljerad eftersom vårt fortsatta 
arbete kommer att bygga på det vi beskriver här och de slutsatser vi 
drar om det metodiska analysarbetet. Den här delen av kapitlet fungerar 
således som huvudsaklig avrapportering av vårt analysarbete. 

4.1.1. Kemiinnehållet i frågorna vid läxförhöret

Lektion 7 inleds med ett läxförhör. Under läxförhöret ställer läraren 
sammanlagt 27 frågor till eleverna.
Periodiska systemet, atomnummer, 4 frågor: De första två frågorna (un-
derstrukna) markerade med (1) räknas här som en fråga eftersom det är 
samma fråga som ställs två gånger. Andra frågan (2) har nytt fokus, var 
kalium atomen finns, och räknas därför som en ny fråga. Fråga tre (3) tar 
upp vilket atomnummer kalium atomen har. Här frågar läraren två elever, 
Katarina och Karin, men det räknas här som samma fråga. Observera 
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att frågan under kategorin ”Periodiska systemet – atomnummer” som 
lyder ”Vem har gjort den? inte räknas in här eftersom den inte belyser 
kemiinnehåll utan sorterades bort i steg 1. 

Ex.1.

Fred: Alltså att rita en - vad säger vi - kaliumatom alla elektroner ska synas. Hur 
många elektroner har kaliumatomen? (1). Nu måste ni se på informatio-
nen. Det här ska ni ju inte, vi kräver ju inte att ni kommer ihåg sånt här 
[frågor som] Hur många elektroner har kaliumatomen, då (1) fråga ska 
alla svara så här mmm. Då ska vi hitta kaliumatomen. Var finns den? (2). 
Vilket nummer, vilket atomnummer, i denna, i periodiska systemet? (3). 
Vem har gjort den? Katarina vilket nummer har den? (3).

Elev: Tjugo.

Fred: Tjugo. Nästa. Karin (3)? 

Elev: Nitton.

Fred: Nitton. 

Kemiinnehållet i dessa frågor handlar om atomnummer i relation till 
periodiska systemet. Även om Fred börjar med en fråga om att rita en 
kaliumatom så kommer frågorna att fokusera atomnummer och hur man 
får fatt i denna information från periodiska systemet. Fråga 4 kommer 
från en lektionssekvens lite senare men belyser atomnummer. 

Ex 2. 

Fred: Ok vem säger svavelatomens atomnummer. Katarina? (4).

Elev: 16

Fred: 16… som har jättemycket... S är svavel, här står då nummer 16 och då har 
den 16 protoner [läraren ritar]. 

På detta sätt har frågor räknats och kategoriserats. För en utförligare 
genomgång av frågornas kemiinnehåll och klassificeringen var och en 
av dem (se bilaga 1).
Periodiska systemet, grupper, 15 frågor: Här handlar det om grupperna 
i periodiska systemet. I ett exempel så handlar det om en förklaring till 
varför ämnen är uppdelade i grupper medan de andra frågorna handlar 
om var man hittar en viss grupp i periodiska systemet. Eftersom de går 
igenom uppgifter från boken så relaterar läraren till detta. En del frågor 
som läraren ställer besvarar han således själv genom att kontrollera hur 
det står formulerat i boken.
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Elektronkonfiguration, 5 frågor: Detta kemiinnehåll fokuserar hur man 
ritar elektronerna i olika skal. Exempel ges utifrån flera atomer.
Oktettregeln – i relation till grupper i periodiska systemet, 2 frågor: 
I och med att oktett behandlas utifrån ädelgaserna och deras struktur, 
något som särskilt uppmärksammas i undervisningen, har vi klassificerat 
denna grupp för sig.
Kemiskt symbolspråk, 1 fråga: En fråga under läxförhöret tar specifikt 
upp frågan vilket ämne som bokstavsbeteckningen Ca står för. 

4.1.2. Kemiinnehållet i frågorna vid laborationerna
Under lektion 8 genomförde eleverna laborationer. Momentet labora-
tion innefattar inte bara frågor kring det praktiska genomförandet utan 
innehåller också frågor som läraren ställer innan laborationerna, som 
ett slags introduktion, och efter laborationen, som ett slags uppföljning. 
Ibland utgår läraren från de joner eller de jonföreningar som de använt i 
laborationen för att sedan föra resonemanget vidare till andra föreningar. 
Även dessa frågor räknas in under denna kategori trots att vissa frågor 
således inte berör just den förening som laborationen belyst. Under det 
här momentet ställde läraren totalt 28 frågor.
Periodiska systemet, grupper, 3 frågor: Grundämnenas grupptillhörighet 
tas upp. I dessa exempel blir det tydligt att läraren vill att periodiska 
systemet och olika ämnens grupptillhörighet ska förstås utifrån flera 
ämnen och inte bara de som laborationen tar upp. 
Oktettregeln- i relation till bildning av joner, 5 frågor: Oktettregeln lyfts 
fram som en förklaring eller drivkraft bakom bildandet av joner. Klor-
atomen och kloridjonens elektronfördelning tas upp som exempel från 
laborationen men även frågor om hur andra ytterskal ser ut på atomer 
som ger bort eller tar emot elektroner tas upp. 
Kemiskt symbolspråk, 11 frågor: Här handlar frågorna om kemisk 
formelskrivning utifrån såväl kemisk bokstavsbeteckning som siffrornas 
placering och betydelse. 
Joner/jonföreningar, 7 frågor: I det här fallet belyses kemiinnehåll som 
handlar om joner och jonföreningar samt vilken laddning jonen får vid 
upplösning av olika salter i vatten. De belyser joner från laborationen 
(AgNO3, NaCl) men även andra jonexempel förekommer (MgCl2).
Observationer, 2 frågor: Dessa frågor skiljer sig från övriga eftersom de 
uppmärksammar vad eleverna har observerat i sina provrör.
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4.1.3 Kemiinnehåll – en sammanfattning

Grupper i periodiska systemet och olika ämnens grupptillhörighet är ett 
innehåll som dyker upp såväl under läxförhöret som under laborationen. 
Detta kan ses som innehållsliga faktakunskaper inom kemi och området 
om periodiska systemet som utgörs av symboler, regler och definitioner. 
Oktettregeln dyker också upp i båda dessa sammanhang men det är värt 
att notera att under läxförhöret så är fokus på ädelgasgruppen i periodiska 
systemet medan fokus under laborationen ligger på hur olika atomer 
bildar joner genom att uppfylla oktett i sitt yttersta skal. Olika exem-
pel i skilda sammanhang för att belysa aspekter av oktettregeln gör det 
möjligt för eleverna att bli mer förtrogna med denna regel. Eftersom elek-
tronkonfiguration, d.v.s. hur elektronerna fördelas på olika skal, tas upp 
under läxförhöret så förefaller det som om läraren utgår från att eleverna 
förstår vad som menas med ytterelektroner och antal elektroner i olika 
skal vid samtal i samband med laborationen. Frågor kring det kemiska 
symbolspråket dominerar under laborationen. De går igenom bokstäv-
ernas och siffrornas betydelse vid kemisk formelskrivning. Eleverna 
får även en läxa till nästa gång som ska behandla detta vilket indikerar 
att det är ett centralt innehåll. Endast två frågor handlar om elevernas 
faktiska observationer vilket kan indikera motsatsen – att detta inte ses 
som ett så centralt innehåll. 

4.2. Kemikunnande – frågor, bedömning och feedback under 
läxförhöret

Som vi tidigt i kapitlet argumenterade för relaterar kunskaper t.ex. till 
specifikt innehållsliga fakta såsom symboler, regler, definitioner o.s.v. 
medan kunnande (i detta fall kemikunnande) relaterar till vad eleverna 
förväntas göra med innehållet. I detta avsnitt driver vi således ana-
lysen vidare från kemiinnehåll till kemikunnande (steg 4) samt lärarens 
bedömning av elevernas svar och hans feedback till dem (steg 5). Det 
kemikunnande vi identifierat som centralt i läxförhörets frågor är föl-
jande: läsa av och tolka grupper och atomnummer i periodiska systemet, 
illustrera elektronkonfigurationen samt tolka kemiskt symbolspråk. 
Läsa av och tolka grupper och atomnummer i periodiska systemet: Det 
vi kan se att eleverna förväntades göra med detta innehåll var att läsa av 
periodiska systemet och veta var de hittar de olika grupperna. Eleverna 
introducerades också till frågor som handlade om att tolka och förklara 
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grupptillhörighet, genom att de fick frågor som handlade om att ange 
att det i samma grupp finns lika många ytterelektroner och att detta har 
att göra med kemiska egenskaper. Elevernas uppmärksamhet riktades 
således på aspekter av det periodiska systemet i syfte att kunna tolka 
periodiska systemet för att kunna förutsäga kemiska egenskaper.

Fred: Det är någonting med placeringen här [läraren visar] men förklara hur 
man... hur man kan hitta ämnen med samma kemiska egenskaper. Ok 
vad är det för frågeställning? Kemiska egenskaperna beror på elektron-
strukturen och vad är det i elektronstrukturen som är viktigt? Är det det 
där att det innersta skalet är fullt? Är det själva totala antalet elektroner? 
Eller vad skulle kunna var viktigt? –Kerstin! 

Elev: … elektronerna i yttersta skalet..

Fred: I yttersta skalet det är elektronerna som är ytterst. Och då kan vi säga så 
här .. det finns organiserat här [läraren står vänd mot klassen och pekar 
bakom sig på periodiska systemet] på ett speciellt sätt så att man kan 
hitta elektroner med samma antal elektroner i ytter- förlåt atomer, med 
samma antal elektroner i yttersta skalet. Och till exempel var hittar ni 
var hittar ni atomer med en... Vad ska jag säga? [läraren tittar på elev 
i bänken längst fram]

Elev: [ohörbart]

Fred: Atomer, ska jag säga atomer?

Elev: Kan hända.

Fred: Ja just det. Kan hända. Var hittar ni atomer med en elektron ytterst? Var? 

Elev: [ohörbart]

Fred: I första gruppen. 
I den här sekvensen börjar läraren med att introducera eleverna till frågan 
genom att rikta in dem på området – ”det är någonting med placeringen 
här”. Sedan ställer han en grupp av frågor om antal ytterelektroner som 
ytterligare riktar in elevernas fokus. Han bekräftar Kerstins svar genom 
att upprepa det – av tonfallet framgår det att svaret inte ifrågasätts. Se-
dan fortsätter med en fråga om hur han ska formulera frågan, vilket ord 
(atomer) han ska välja. Här säger läraren av misstag elektroner när han 
i själva verket menar atomer. Även här upprepar han elevens svar men 
upprepandet föregås av en tydlig bekräftelse (Ja just det). Avslutnings-
vis signalerar läraren tydligt att han fått rätt svar på den sista frågan i 
sekvensen genom att sätta upp pekfingret i luften samtidigt som han 
bekräftar det muntligt (I första gruppen). De svar som eleverna förvän-
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tas ge är kortfattade (elektronerna som är ytterst, atomer, kan hända, i 
första gruppen).

Periodiska systemet användes således inte enbart för att belysa grup-
per utan också i relation till atomnummer. Det kemikunnande som efter-
frågades här var att läsa av periodiska systemet. I följande exempel är 
fokus på att reda ut var i periodiska systemet informationen om atom-
nummer anges. 

Fred: alltså att rita en – vad säger vi [läraren läser i läroboken]– kaliumatom alla 
elektroner ska synas. Hur många elektroner har K-atomen? Nu måste ni 
se på informationen. [Läraren pekar mot periodiska systemet, vänder sig 
sedan mot klassen]. Det här ska ni ju inte, vi kräver ju inte att ni kommer 
ihåg sånt här: ”Hur många elektroner har K-atomen?” Då ska alla svara 
så här ”mmm”. [Läraren vänder sig mot periodiska systemet igen]. Då 
ska vi hitta K-atomen. Var finns den? [Läraren pekar mot periodiska 
systemet]. Vilket nummer, vilket atomnummer, i denna, i periodiska 
systemet. Vem har gjort den [hemuppgiften]? – Katarina vilket nummer 
har den? 

Elev: Tjugo.

Fred: Tjugo. [Läraren tittar på periodiska systemet, sen ner i golvet och sen 
tillbaka på eleven, vänder sig sedan mot andra elever, tystnad några 
sekunder]. Nästa? – Karin? 

Elev: Nitton.

Fred: Nitton. 

Här visar elevernas svar om de kunnat läsa av atomnummer ur periodiska 
systemet. När läraren fick ett felaktigt svar (”Tjugo”) så gav han en tydlig 
respons att han inte var nöjd med svaret. Detta var dock inget han sade 
explicit, istället visade han det genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
Läraren tittade först på periodiska systemet och sedan skruvade han på 
sig, varefter han såg ner i golvet. När läraren fick det korrekta svaret så 
visade han att det var rätt genom att upprepa svaret bekräftande.
Illustrera elektronkonfigurationen: Läraren ritar ut 19 plustecken i kär-
nan och det kemikunnande eleverna förväntas visa handlar om hur man 
ska illustrera atomens 19 elektroner. Här är det således viktigt att elev-
erna dels kan ange hur många elektroner det finns i varje skal, dels hur 
man illustrerar detta men också hur de olika skalen benämns. 

Fred: Hur mycket ska jag sätta dit då, plusladdningar i kärnan? – Kerstin?

Elev: Nitton.
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Fred: Nitton. Plus nitton. [Läraren ritar på tavlan]. Så där. Och då börjar vi då 
med 19 elektroner. Kan någon förklara för mig hur jag ska rita in då, 
nitton elektroner? 

Fred: Säg mig, hur jag ska börja placera ut elektronerna? – Kristian du vet nog. 

Elev: I K-skalet ska det vara två.

Fred: Thank you. [Läraren ritar]. Två. Nu är det bara 17 kvar. – Klas?

Elev: I nästa ska det vara åtta. 

Fred: Jaha [Läraren ritar]. Ah 8. Två, åtta. Och sen? Kaj?

Elev: Åtta.

Fred: Åtta. [Läraren gestikulerar vid tavlan, försöker visa att det inte finns något 
skal att stoppa in dem i ].

Elev: Nä, jag tänkte de skulle vara i nästa skal.

Fred: [Läraren ritar ett tredje skal med åtta elektroner]. Här är åtta. Nu har vi 
arton elektroner utritade. Så. Sen? – Kajsa?

Elev: [ohörbart]

Fred: Försök säg vilket. Vad heter skalet där det ska vara en elektron?

Elev: N.

Fred: N. [Läraren ritar]. N. Det här är en stor modell och trots att M-skalet inte 
är fullt, för där ryms det ju faktiskt mera, så börjar man på nästa skal. Det 
här är högre kemi. Sen. Så vi håller oss nu till de här mindre atomerna 
men här är det en av de här som man kan plocka där och rita. Råkar det 
vara någon som vet hur många det ryms i M-skalet, sista skalet, tredje 
skalet sist och slutligen.

Elev: Arton. 

Fred: Ja det är arton. Men när man har fått full oktett så då börjar man faktiskt 
på nästa skal, och sen blir det lite lustiga grejer här. Det var b-fallet, så 
där ser den ut när man har ritat modellen. 

Även i sekvensen ovan är lärarens feedback till eleverna kortfattad och 
verbal och förstärks med en nickning. Han ger en snabb respons på Kajs 
(korrekta) svar (”jag tänkt de skulle vara i nästa skal”) genom att rita 
ett skal till på tavlan. Intressant i detta sammanhang är att de genom 
en ömsesidig dialog placerar ut elektronerna i olika skal. Härmed ger 
läraren eleverna en struktur för hur de kan tänka kring elektronernas 
placering. Dessa tankekedjor kan ses som ett redskap för att strukturera 
kunnande i kemi. 
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Läraren signalerar tydligt att den stora atommodellen, med så många 
elektroner att fördela, är överkurs genom att säga att ”Det där är hög-
re kemi” och att konstatera att ”Så vi håller oss nu till de här mindre 
atomerna”. Därmed avgränsar han förväntningarna på vad (i relation till 
elektronkonfiguration) eleverna behöver kunna. Läraren förväntar sig 
inte heller att någon ska veta hur många elektroner det ryms i M-skalet, 
vilket uttrycks i formuleringen av frågan: ”Råkar det vara någon som 
vet hur många det ryms i M-skalet?”.

Oktett och oktettregeln uppmärksammades också som innehåll i 
läxförhöret (2 frågor). I samband med frågan gav läraren en ledtråd (”två 
ord räcker”), som gav eleven en indikation på vilket svar han vill ha. 
Det kan också ses som exempel på att läraren hjälper eleverna fram till 
hur de skulle presentera sitt kunnande. Det kunnande som efterfrågades 
var en begreppsförståelse. Genom den ledtråd att läraren gav eleven så 
signalerade han också att ett kort, korrekt svar är den typ av svar som 
räknas i skolämnet kemi.

Fred: Vad menas med oktett? Kort och gott, två ord räcker. Klas? 

Elev: Fullt skal.

Fred: Fullt skal. 
Läraren fortsätter sedan med läxförhöret:

Fred: Vad, uh nämn en atom som har oktett. Karl? 
Elev: Väte (?)
Fred: Nä. 
Elev: Litium.
Fred: Inte som atom har den oktett men som jon, hördu, eftersom atomer och 

joner så, som jon har ju litium oktett för den har gett bort en, men det 
kommer vi till senare, så du får nog ha litium där som svar men det är 
inte en atom utan den där andra typen. Kaj? 

Elev: Neon.
Fred: Neon. En annan? Kerstin?
Elev: Argon?
Fred: Argon. Katarina? Kristina? 
Elev: [ohörbart]
Fred: Ok. Grupp aderton. Helium, neon, argon, krypton, xenon [läraren pekar 

i periodiska systemet]. Så. Då får det räcka med det där.
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Läraren ger här en ganska utförlig feedback på det felaktiga svaret li-
tium. Han försöker reda ut att i denna uppgift (läxförhöret) handlar det 
om atomer som har oktett, d.v.s. grupp 18, inte joner som har oktett. 
Han signalerar också att senare kommer de att prata mer om joner och 
oktettregeln.
Tolka kemiskt symbolspråk: Under läxförhöret är det bara en fråga som 
specifikt tar upp kemisk formelskrivning. Det kunnande som efterfrågas 
kan förstås som att tolka kemiska symboler.

Fred: Vad är Ca för nånting ? Kurt?

Elev: Kalcium

4.2.1. Kemikunnande under läxförhöret: slutna frågor, korta 
svar och fåordig respons

Som en sammanfattning av redovisningen ovan kan vi konstatera att 
frågorna är slutna till sin karaktär, d.v.s. det finns ett rätt svar finns på 
varje fråga. Ingen fråga ställer krav på att eleverna ska interagera med 
varandra om svaren. Den betänketid läraren ger eleverna är kort. Även 
detta kan tolkas som en signal på att det är korta svar som efterfrågas. Av 
exemplen framgår att läraren guidar eleverna till såväl vad de ska svara 
(korrekt svar) som hur de ska presentera sitt kunnande (med få ord). 
Det som framstår som viktigt i termer av kemikunnande kan beskrivas 
som att kunna: läsa av periodiska systemet (atomnummer och grupper) 
för att hitta de korrekta svaren. Eleverna introduceras även till att tolka 
periodiska systemet för att kunna ange kemiska egenskaper utifrån grup-
per och antalet elektroner i det yttersta skalet. Vidare förväntas de kunna 
illustrera elektronkonfiguration, namnge de olika skalen veta vad oktett 
betyder samt tolka kemiska beteckningar. Genom att tillsammans föra 
ett samtal där eleverna svarar och läraren ritar på tavlan ges eleverna 
möjlighet att utveckla strategier och tankekedjor för att få koll på hur 
elektronerna ska placeras runt om atomkärnan. 

Genomgående signalerade läraren tydligt med gester och kroppsspråk 
oavsett om eleverna svarar rätt eller fel. Oftast var dock lärarens respons 
väldigt fåordig. 
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4.3. Kemikunnande – frågor, bedömning och feedback under 
laborationerna

Liksom i avsnittet ovan belyser vi här det kemikunnande, d.v.s. vad elev-
erna förväntas göra med innehållet samt hur detta kunnande presenteras, 
under laborationerna. Vi upprepar således stegen 4-5 i analysarbetet. Det 
kemikunnande vi identifierat som centralt i de frågor som ställdes under 
laborationen är följande: skriva och tolka det kemiska symbolspråket, 
namnge joner och ange deras laddning, förklara hur joner bildas, an-
vända och läsa av periodiska systemet samt dra kemiska slutsatser av 
fysikaliska indikationer.
Skriva och tolka det kemiska symbolspråket: Läraren utgår från de joner 
som de kommit i kontakt med vid laborationerna för att introducera 
formelskrivning och tolkningar av det kemiska symbolspråket. Han går 
sedan vidare med även andra föreningar t ex AlCl3. Här ställer läraren 
mer öppna frågor. ”Hur är det med antalet?”, ”Berätta vad trean be-
tyder?”, ”Gissa”. Eleverna förväntas inte veta detta ännu eftersom det 
är en introduktion till ett nytt moment, men det är viktigt att svaren blir 
korrekta så eleverna vet hur de ska lösa uppgiften till nästa gång. Läraren 
ger eleverna tydliga tips för att hjälpa eleverna att ge de rätta svaren. ”För 
att väga upp två minusladdningar så det blir neutralt gissa hur många 
minusladdningar man borde ha?”

Ex. 1. 
Fred: Okidoki. Är det någon som vill gå upp till tavlan och skriva kloridjonens 

beteckning? [Tystnad]. Är det någon som vill att jag ska skriva den när 
ni berättar hur jag ska skriva?

Fred: Ja?
Elev: Cl minus ett. Skriv! 
Fred: Du var snabb på [ohörbart] och ...vad sa du? [Läraren skriver Cl- på 

tavlan].
Elev: Minus ett [ohörbart].
Fred: Minus ett. [Läraren ritar minustecken på Cl på tavlan]. Det är så här att en 

plusladdning tar alltid ut en minusladdning, är det någon som har någon 
idé nu da? En plusladdning tar alltid ut en minusladdning de neutraliserar 
varandra. Är det någon som har en ide nu da? Är det någon som råkar 
var magnesiumjon där och där [Läraren tittar på ritade symbolerna på 
tavlan]. Hur är det med antalet? Stämmer antalet överens om man vill 
att det ska ta...

Elev: [ohörbart]
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Fred: Gör det inte? 

Fred: För att väga upp två plusladdningar så det blir neutralt gissa hur många 
minusladdningar man borde ha? 

Elev: Två.

Fred: Ja [nickar]. Hur många har vi där [läraren pekar på Cl-minus]? 

Elev: En

Fred: Hur kan vi korrigera det här till två? [Läraren ritar en till Cl-minus på 
tavlan]. Hur många minusladdningar har vi nu? 

Elev: Två.

I nästa exempel får läraren ett svar från en elev som han inte förstår. Han 
går inte vidare med att försöka ta reda på hur denna elev resonerar kring 
siffrornas placering och betydelse.

Ex 2. 
Fred: Titta här ”AgCl” [läraren läser från tavlan] inga siffror bara bokstäver 

men helt plötsligt MgCl två. Var kommer den från?
Elev: [ohörbart]
Fred: Jaha jag vet inte hur du tänker, kanhända att du tänker rätt. 

Här tar läraren upp AlCl3 som exempel för hur man ska skriva denna 
jonförening på ett kemiskt korrekt vis trots att eleverna inte har träffat 
på denna förening vid sina laborationer.

Ex. 3. 

Fred: … och så skriver jag här [läraren skriver AlF3] en sån här förening. AlF3, 
aluminiumfluorid. Berätta vad trean betyder, Klara? 

Elev: Det finns tre fluor.

Det kunnande som kommer i fokus här kan beskrivas som att hantera 
(skriva och tolka) det kemiska symbolspråket. Detta innebär ett kun-
nande om att olika bokstäver symboliserar olika grundämnen. Det in-
nebär också ett kunnande om att siffror indikerar olika saker (hur stor 
positiv eller negativ laddning eller antal joner i en jonförening) beroende 
på placering. Det framstår som viktigt och centralt att alla vet hur man 
ska skriva en kemisk förening med kemiska symboler och siffror på ett 
korrekt sätt för att jonföreningen ska bli elektriskt neutral53. 

53  Detta är något som klassen förväntas fortsätta med vid nästa lektion.
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Namnge joner och ange deras laddning: Det innehåll som beskrivs som 
joner/jonföreningar (7 frågor) utgör ett kemikunnande som kan beskrivas 
som att kunna namnge joner samt ange deras laddning. 

Ex 1. 
Fred: Klor ja, klorid som det heter. Och nu frågar jag, vilket av de här, Mg eller 

Cl, utgör en positiv jon när de är i jonform? Kenneth? 
Elev: Magnesium?

Ex. 2. 
Fred: Första och andra [gruppen i periodiska systemet] handlar om väte, natrium 

och kalium, beryllium, magnesium och kalcium. Och de använder vi rätt 
mycket och dom här dom ger gärna bort elektroner. Blir de positiva eller 
negativa joner när elektronerna ges bort? 

Elev: Positiva.

Läraren ger eleverna två alternativ att välja mellan. Frågorna här blir 
därmed mer öppna till sin karaktär men samtidigt så kan detta ses som 
en guidning av eleverna till ett korrekt svar.

Läraren går också igenom hur skalet ska se ut för att en atom ska 
”vilja”54 ge bort elektroner. Efter att eleverna har genomfört den för-
sta laborationen så har läraren genomgång av vad som har skett i 
provröret.

Fred: Här fick ni tillstånd en kemisk reaktion och vill man undersöka det där mer 
så kan man t.ex. göra någonting med en uppställning så man kan så att 
säga få bort den här vätskan - å - med en tratt och lite papper. Filtrerar det 
hela, torka det och se vad pulvret, vad pulvret ser ut sen efteråt. Om ni 
sätter silvernitrat i vatten så bildas det joner. När man löser en jonfören-
ing så spjälkas det upp i lösningen, och nu skulle jag vilja ha förslag 
på - en jon som bildas - när ni häller ner, eller när ni löser silvernitrat i 
vatten. [Läraren drar ner periodiska systemet.]

Fred: Silvernitrat i vatten.

Elev: Silver.

Fred: Silver ja just det, att du var så snabb. Silver är nr 47. 

Här blir det tydligt att läraren utgår från den faktiska laboration som de 
just har gjort.

54  Samtliga lärare använder begrepp om atomer som antyder aktiv handling, 
t.ex. de vill ta emot/ge ifrån sig, de har en benägenhet m.m.
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Förklara hur joner bildas: Eleverna ska inte bara kunna ange vilken 
laddning olika joner har utan de erbjuds också en början till förklaring 
kring detta. Genom att ställa en hur-fråga så får frågan karaktären av 
en öppen fråga som kan stimulera till olika typer av svar. Innan någon 
hinner svara så ger läraren tips om att de ska tänka på antalet elektroner 
i det yttersta skalet och begränsar därmed elevernas svarsmöjligheter. 

Fred: Och hur såg ytterskalet ut som så att säga är sådana att atomerna ger bort 
elektroner? Hur ser ytterskalet ut på en atom när atomen har en sådan 
här benägenhet att ge bort elektroner – kan ni förklara hur det skulle se 
ut ungefär, i runda ord?  

Elev: [ohörbart]

Fred: Vad sa du?

Elev: En elektron?

Fred: En eller...

Elev: Två 

Fred: Två eller så där. Om det är två elektroner så ger de bort dem. 

Det kunnande som synliggörs handlar om att förklara på ett mer generellt 
plan varför olika joner får en viss laddning och därmed kunna tillämpa 
oktettregeln. 

Läraren tar även upp klorämnets grupptillhörighet och förklarar med 
hjälp av oktettregeln varför denna jon blir minusladdad. Genom att inleda 
frågeställningen med ”minns ni hur det var” så signaleras tydligt att detta 
har de gått igenom tidigare och ger på detta vis tips till eleverna vad de 
ska tänka på. 

Fred: Och nu finns klor i grupp sjutton d.v.s. den näst sista gruppen så hur många 
elektroner har kloridjonen kloridatomen ytterst?

Elev: Sju.

Fred: Sju. Och minns ni hur det var förra gången då det här gänget som var sju 
här vad dom ville göra för att få oktett?

Elev: De tog en.

Fred: Tog en. Om de tar en elektron vilken laddning får den här jonen då?

Elev: Minus
Fred: Minus. Nu har vi en kloridjon som tar emot en. 



168 

Även här blir kemikunnande i fokus som handlar om att förklara 
drivkraften bakom bildandet av joner med hjälp av oktettregeln. Elev-
erna uppmuntras här att använda tidigare erfarenheter i en ny situation. 
Använda och läsa av periodiska systemet: Läraren tar vidare upp vilka 
joner som bildas när man löser upp natriumklorid i vatten. Han kopplar 
detta till tidigare kunskaper om grupptillhörighet och hur man läser av 
periodiska systemet.

Fred: Vad får man för joner i den här lösningen om ni sätter natriumklorid i 
vatten?

Elev: Na minus. 

Fred: Hmmmm. [Läraren drar ner periodiska systemet igen.]

Fred: Var hittar du Na? – I grupp 1. Natrium har en elektron ytterst, och ger bort 
den så då blir det... 

Elev: Na-plus.

Fred: Na-plus ja. 

Läraren signalerar tydligt att ”Na-minus” är ett felaktigt svar genom att 
dra ner periodiska systemet med buller och bång och själv besvara sin 
fråga om i viken grupp man hittar natrium. Läraren ger här väldigt tydlig 
vägvisning för att få ett korrekt svar. Att natrium tillhör grupp 1 är en 
kunskap som de gick igenom tidigare och eleverna förväntas komma 
ihåg detta. 
Dra kemiska slutsatser av fysikaliska indikationer: Resonemanget efter 
laboration 2 utgörs inte av så många frågor. Här ger läraren en halvöp-
pen fråga genom att ge tydliga svarsalternativ för att styra eleverna till 
rätt svar. Responsen på elevernas svar är inte så ordrik men bekräftande 
(blinkar eller nickar).

Fred: Men vad är det i dessa två rör som gör att vi får en gul reaktion? 

Elev: Bly.

Fred: Gissa nu då, om bly är en positiv jon är det då kalium eller jod som den 
har reagerat med? 

Elev: Jod.

[Läraren väntar tyst en stund]

Fred: Det är jodiden som den har reagerat med. Jod finns här [läraren pekar i 
periodiska systemet] egentligen ska det vara I, där är jod och jod finns i 
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grupp 7 och bildar en negativ jon. Negativa joner reagerar med positiva 
joner, och är den negativ måste den reagera med positiva joner. Så nu 
är alltså bly som har reagerat med jod, då har ni har fått blyjodid och 
blyjodid är en jonförening som inte löser sig i vatten, därför faller den ut 
som man brukar säga och bildar fällning. En gul färg. Går inte att missta 
sig när det är blyförening om man testar med jod. Då blir det att diska 
och att torka bordet, och allra sist tvätta händerna.

Läraren beskriver det observerade fenomenet som en ”gul reaktion”. 
Detta knyter an till deras faktiska observation av blyjodidfällningen. 
Ett kemikunnande som härmed blir synligt handlar således om att ha 
observerat en gul fällning (jfr kapitel 2 av Berg, Eriksson & Löfgren). 
Läraren försöker sedan reda ut vad denna gula fällning indikerar d.v.s. 
vilka ingående joner den består av. 

4.3.1. Kemikunnande under laborationen: öppna och slutna 
frågor, korta svar och fåordig respons 

Sammanfattningsvis kan man säga att frågorna i samband med laboratio-
nen oftare är öppna till sin karaktär än vad som var fallet i samband med 
läxförhöret. Läraren vill ha ”förslag på joner” eller ger två alternativ för 
eleverna att välja mellan. Även i denna lektionskontext är läraren tydlig 
i sitt kroppsspråk vad som kvalificerar som rätt eller fel svar. Det som 
framstår som det viktigaste kemikunnande handlar om att skriva och 
tolka det kemiska symbolspråket. Även om lärarens frågor utgår ifrån 
de faktiska ämnen som eleverna träffat på i laborationen så handlar en 
del av frågorna även om andra ämnen. 

Vid genomgång av laborationerna är kunskap som att kunna namnge 
jonerna samt ange om jonen är positiv eller negativ viktig. De ska också 
använda och läsa av periodiska systemet för att reda ut grupptillhörighet 
och därmed kunna ange jonens laddning. Eleverna ges även en introduk-
tion till att förklara bildandet av joner genom att tillämpa en generell 
regel (oktettregeln). Det som blir tillgängligt för eleverna är att observera 
och därmed erfara en gul fällning. Läraren ställer dock inga frågor om 
observationen som sådan, inte heller om förklaringar eller orsaker utan 
resonemanget handlar om ett konstaterande om att resultatet av labo-
rationen är en gul fällning av blyjodid som inte löser sig i vatten. Den 
slutsats som kan dras av den gula fällningen är dock implicit och det är 
tveksamt om den blir tillgänglig för eleverna i detta klassrum. 
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5. Diskussion
I det föregående har vi dels beskrivit vilket kemiskt kunskapsinnehåll 
lärarens frågor bidrar till att uppmärksamgöra eleverna på, likaså har vi 
beskrivit vilket kemikunnande detta kan ses som exempel på. Vi har också 
beskrivit att eleverna huvudsakligen förväntas presentera sitt kunnande 
genom korta svar – en benämning, en beteckning, antal eller färg är ex-
empel på vad svaren ska innehålla. Slutligen har vi sammanfattat lärarens 
feedback till eleverna som i huvudsak fåordig, ett tydligt kroppsspråk (gil-
lande eller ogillande) användes för att förstärka det sagda. Avslutningsvis 
lyfter vi några aspekter av resultatet till diskussion.

Under dessa lektioner framstår de slutna frågorna – frågor med ett 
kortfattat, givet svar – om hur materia kan beskrivas och struktureras i 
modeller som ett viktigt sätt att enkultureras till en typ av naturveten-
skaplig skolämnespraktik (Andrée, 2007). Frågornas och svarens form 
blir därmed ett sätt att få syn på det specifika kemikunnande (Carlgren, 
1994/2002) som blev tillgängligt för eleverna i det här klassrummet. Un-
der såväl läxförhöret som laborationen låg huvudfokus, tolkat utifrån det 
största antalet frågor (sammanlagt 30 av 55), på dels en vedertagen mod-
ell (periodiska systemet), dels på det kemiska symbolspråket. Detta har 
bidragit till vår tolkning av vad som framstår som mest centralt i det här 
klassrummet, att använda och läsa av periodiska systemet och att skriva 
och tolka det kemiska symbolspråket. Annorlunda uttryckt kan man säga 
att eleverna, genom lärarens frågor och de svar som förväntades av dem, 
principiellt riktades mot kemiska konventioner och regler och hur man kan 
använda dem för att förutsäga olika ämnens kemiska egenskaper. Denna 
metanivå tydliggjordes dock inte explicit av läraren och blev därmed inte 
tillgänglig för eleverna. Vad som istället blev tillgängligt för eleverna 
var det omedelbara svaret, kemiinnehållet snarare än kemikunnandet. 
Detta gavs eleverna upprepade möjligheter till – och det var också den 
typen av frågor som användes i det prov som avslutade sekvensen, d.v.s. 
det som efterfrågades explicit (jfr även följande kapitel av Lindberg & 
Löfgren i denna volym). Ytterligare en aspekt som blev tillgänglig för 
eleverna var strategier för hur man kan tänka när man ska placera ut 
elektroner i olika skal runt om atomen, vilket kan ses som ett redskap 
– en tankekedja – för att kunna utveckla ett kemikunnande om hur man 
illustrerar elektronkonfiguration enligt Bohrs atommodell. 

Med utgångspunkt i det vi inledningsvis skrev om formativ bedöm-
ning och feedback kan vi, på basis av resultatet ovan konstatera att 
formativ bedömning i den mening som Black och Wiliam (1998, 2009), 
Hattie och Timperley (2007) och Sadler (1989) förespråkar inte förekom 
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under de lektioner som legat till grund för kapitlet. Formativ bedömning 
förutsätter en ömsesidighet – att den feedback som ges till eleverna på 
deras svar fyller två funktioner. Vi har inte funnit exempel på situationer 
där läraren bedömt elevernas svar och givit feedback som fört eleverna 
vidare i sin kunskapsutveckling. Vi har inte heller funnit exempel på 
situationer där läraren, efter att ha bedömt elevens svar, på ett synligt 
sätt ändrat sin undervisning, problematiserat elevens svar eller bjudit in 
klassen till diskussion om ett svar. Mer konkret – i den situation (s. 160) 
där läraren frågar vilket atomnummer kaliumatomen har och Katarina 
svarar ”tjugo” kan vi konstatera att det varken för läraren eller eleverna 
blir tydligt varför Katarina svarar tjugo. Vi får inte veta om hon blandar 
ihop kalium (som betecknas K) och kalcium (som betecknas Ca) eller 
om det är ett avläsningsfel i och med att dessa två ämnen är placerade 
bredvid varandra i periodiska systemet. 

Å andra sidan kan man också se dessa slutna frågor som nödvändiga 
för att kunna ta sig in på en naturvetenskaplig arena. Att snabbt kunna 
leverera ett korrekt svar med specifika sätt att namnge joner eller elek-
tronskal eller läsa av atomnummer från periodiska systemet är en del av 
den naturvetenskapliga undervisningens karaktär och kunskapstradition. 
Även laborationssammanhanget förstärkte den typen av kemikunnande 
som handlar om att t.ex. namnge joner och att använda och läsa av pe-
riodiska systemet – laborationer som av Sjøberg (2000, s. 392) benämns 
bekräftande laborationer. 
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